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Adoracja modlitwa bliska sercu
Na modlitwie dokonuje się przemiana naszego
serca. Podczas modlitwy adoracyjnej doświadczamy czułej, miłującej i leczącej obecności Jezusa. Wystarczy tylko przyjść do Niego...
Bóg pragnie, byśmy w modlitwie zwracali się do
Niego własnymi słowami i sercem. Uczmy się wobec Niego wyrażać nasze problemy, ale też i radości. Modlitwę powinna cechować wielka prostota;
nie kładźmy nacisku na jakieś szczególnie„wygładzone”sformułowania. Nasza modlitwa powinna
wypływać swobodnie z serca, które dzieli się z
Bogiem tym, co odczuwa. Jeśli nawet jest bez
słów, ale z serca, będzie modlitwą osobistą. W

modlitwie bardzo pomaga odosobnienie oraz
przeświadczenie o obecności Boga, który widzi
moje wnętrze. Jeśli chcemy autentycznie wzrastać w modlitwie, oprócz wspólnej modlitwy liturgicznej musimy pielęgnować modlitwę osobistą.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością (Ps 34, 6).
Z czasem zauważamy, gdy dobrze praktykujemy
modlitwę, że rozmowa z Bogiem staje się coraz
bardziej spokojna, głębsza. Maleje intensywność
słów, uczucia zaczynają przeważać nad myśleniem. Dochodzimy do modlitwy adoracyjnej,
którą też można nazwać modlitwą „zdumienia”.
Adoracja pozwala nam porwać się przez Bożą
potęgę i czułość. Dajemy ogarnąć się Jego słodkiej obecności. Wtedy modlitwa jest trwaniem
w Panu bez słów. Utkwienie wzroku w jednym,
godnym tego punkcie, skoncentrowanie myśli na
jednej wzniosłej prawdzie, porwanie serca przez
to, co ma wartość pozaziemską, jest adoracją.
Adoracja eucharystyczna jest właśnie tego rodzaju modlitwą. To w niej doświadczamy czułej,
dokończenie na str. 4

Światło na drogę
Wokół nas pełno jest fałszywych obrazów Boga. Spotkanie Boga prawdziwego, żywego,
jedynego możliwe jest tylko poprzez kontemplację Jezusa Chrystusa. Nie bądź bałwochwalcą. Łk 19,11-28
„Są równi aniołom i są dziećmi Bożymi” - to słowa Jezusa o tych, którzy zmartwychwstaną
do życia w królestwie niebieskim. Czy chcesz pragnąć czegoś innego? Łk 20,27-40
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MOC SŁOWA
Niedziela IV Zwykła w Ciągu Roku
		
- 1 lutego 2015
Mk 1,21-28

Boga i całe nasze życie - bez względu na podjętą drogę
realizowania świętości - powinno być wypełnione troską o sprawy Pana, o to, by się Jemu podobać.

W

Niedziela V Zwykła w Ciągu Roku
		
– 8 lutego 2015
Mk 1,29-39

mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a
nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze
człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął
on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty
Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź
z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z
głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest?
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła
się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie
galilejskiej.
Refleksja niedzielna:
askoczeniem dla czytającego z uwagą dzisiejszą
Ewangelię może być fakt, że opętany znajdował się
w synagodze. Przecież jak wiemy, zły duch najczęściej
nie pozwala owładniętym przez niego ludziom wejść
do miejsca świętego. Tu jednak jest inaczej. Okazuje się,
że nawet w miejscu świętym można pozostawać pod
wpływem złego ducha, który nie chcąc się ujawniać, pozwala zniewolonemu egzystować na pozór normalnie.
W bezpośredniej i realnej bliskości Jezusa zły duch nie
może jednak pozostać w ukryciu. Może się kamuflować
tylko wtedy, gdy człowiek żyje bardzo powierzchownie
i w taki też sposób traktuje swoje życie religijne. Obecność Jezusa, pełnego Bożej mocy, sprawia, że zły duch
się ujawnia i - co znów zaskakujące - wyznaje, choć jest
oszustem i kłamcą, prawdę o Synu Bożym.
Przebywanie w możliwie bliskiej relacji z Jezusem demaskuje często ukryte działania złego w naszym życiu,
jego zasadzki i oszustwa. Dlatego trzeba przybliżać się
do Jezusa i pozwalać Mu na to, by na stałe przebywał
w naszych sercach, w których zamieszkiwać powinien
jedynie Duch Święty. Potrzebujemy życia opartego na
prawdzie i szczerości by demon nie miał nad nami
władzy.
Dzisiejsza Ewangelia jest również świadectwem tego,
że nowość nauki Jezusa polega nie tylko na ujawnieniu
i wyrzuceniu szatana, ale także na odsłonięciu prawdziwego powołania człowieka. Jest on bowiem wezwany
do podjęcia świadomej decyzji o wyłącznej przynależności do Boga oraz do odrzucenia wszystkiego, co w tej
zażyłości może przeszkadzać. Każdy z nas jest świątynią
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dy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją
za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała
im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili
do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe
miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić,
ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł
i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz
On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na
to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w
ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Refleksja niedzielna:
ielu ludziom brakuje motywacji do podjęcia praktyk religijnych czy pogłębienia życia duchowego.
Zaniedbania w tej dziedzinie często uzasadniają zmęczeniem czy wielością obowiązków. Niektórzy tłumaczą swoją nieobecność na niedzielnej Eucharystii tym,
że mają za sobą męczący tydzień pełen zajęć i potrzebują odpoczynku. Również dzisiejsze czytania odnoszą
się do tego, że życie ludzkie wymaga nieustannego
podejmowania trudu i aktywności. Hiob mówi o losie
człowieka podobnym do bojowania czy o krzątaniu się
wokół codziennych spraw na wzór robotnika lub najemnika, dla których czas biegnie jak tkackie czółenko.
Św. Paweł dzieli się swoim doświadczeniem głoszenia
Ewangelii, które domaga się zaangażowania w życie
wielu ludzi, na różnych płaszczyznach. Wreszcie sam
Jezus wprost z synagogi udaje się do domu Szymona
i tam uzdrawia jego teściową, która po wyzdrowieniu
podejmuje posługę wobec przybyłych gości. Kiedy zbliża się wieczór, a więc pora odpoczynku, mieszkańcy
Kafarnaum przynoszą do Jezusa wielu chorych, by kładł
na nich ręce i uzdrawiał. Jak podaje Ewangelista, „całe
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miasto” pojawiło się u drzwi domu, gdzie przebywał
Chrystus.
Wobec takiego natłoku spraw i ludzi Jezus nie zapomina jednak o modlitwie i wczesnym rankiem udaje
się na rozmowę z Ojcem. Potrzebuje odosobnienia, by
móc nabrać sił, spojrzeć na minione wydarzenia z boku,
uporządkować je. Mimo że jest ciągle w drodze, nie
rezygnuje z chwili zatrzymania się, zarówno fizycznego,
dokończenie ze str. 2

jak i duchowego.
Jakże nam, współcześnie zagonionym ludziom, brakuje takiej umiejętności zatrzymania się, „zaciągnięcia
ręcznego hamulca”.„Czas pustyni” jest także nam niezbędny, by porozmawiać z Bogiem, opowiedzieć Mu
o swoim życiu, zrozumieć, do czego On nas wzywa,
nabrać dystansu ,do codzienności. Jakże potrzebujemy dziś takich miejsc, gdzie głos Boga jest bardziej
słyszalny!

Adoracja ...

miłującej i leczącej obecności Jezusa. Dlatego ludzie
wierzący coraz bardziej odkrywają wartość adoracji
eucharystycznej. Wiele parafii i wspólnot wprowadza przedłużony czas adoracji Najświętszego Sakramentu, czasami przez wiele godzin codziennie.
Gdy w modlitwie adoracyjnej patrzymy na Jezusa, On pomaga nam spojrzeć na nasze życie, często zagłuszane aktywnością i wieloma zbędnymi
słowami. Poprzez modlitwę przemienia On to, co
w nas słabe, uzdrawia nasze wnętrze. Owocem
modlitwy jest więc wewnętrzna przemiana, dostrzegalna w postępowaniu człowieka. Niesie ona
ze sobą pokój duszy, który stopniowo przenika całe
nasze życie i utrzymuje się w nas mimo zamętu
świata. Adoracja sprzyja osiągnięciu dojrzałości,
dzięki czemu rozwiązujemy nasze problemy w

skuteczniejszy sposób, niż zdołalibyśmy tego dokonać za pomocą analizy życiowych doświadczeń.
Gorąco zachęcam wszystkich Czytelników do
częstej adoracji, zwłaszcza Najświętszego Sakramentu. Możemy również adorować Jezusa
w Jego Słowie, np. umieszczając w znaczącym i
umożliwiającym skupienie miejscu Pismo Święte.
		

Ks. Leszek Skaliński SDS

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 1 lutego 2015
Słowo Boże: Pwt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
PONIEDZIAŁEK, 2 lutego 2015, ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (Matki Bożej Gromnicznej)
Słowo Boże: Ml 3,1-4; Łk 2,22-40
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
WTOREK, 3 lutego 2015, Wsp. św. Błażeja, bpa m
Słowo Boże: Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43
ŚRODA, 4 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6
CZWARTEK, 5 lutego 2015, Wsp. św. Agaty, dz, męcz
Słowo Boże: Hbr 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13
Pierwszy czwartek miesiąca

NIEDZIELA V ZWYKŁA, 8 lutego 2015
Słowo Boże: Hi 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-23; Mk 1,29-39
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 9 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
WTOREK, 10 lutego 2015, Wsp. św. Scholastyki, dz
Słowo Boże: Rdz 1,20-2,4; Mk 7,1-13
ŚRODA, 11 lutego 2015, Wsp. NMP z Lourdes
Słowo Boże: Rdz 2,4-9.15-17; Mk 7,14-23
Światowy Dzień Chorego
CZWARTEK, 12 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 2,18-25; Mk 7,24-30

PIĄTEK, 6 lutego 2015, Wsp. św. Pawła Miki i Tow.
Słowo Boże: Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29
Pierwszy piątek miesiąca

PIĄTEK, 13 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień
i za małżeństwa rozbite

SOBOTA, 7 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21
Pierwsza sobota miesiąca

SOBOTA, 14 lutego 2015, Święto św. Cyryla mnicha
i Metodego bpa, Patronów Europy
Słowo Boże: Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
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Pierwsza sobota lutego w rodzinie
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

K

olejne miesięczne spotkanie modlitewne w rodzinie jako podziękowanie Bogu za dar obecności Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Wizerunku
poświęcone jest Sakramentowi Namaszczenia
Chorych. Materiały do rodzinnego spotkania znajdziemy w książeczce, którą otrzymalismy w ubiegym roku w czasie kolędy„Rodzina zjednoczona na
modlitwie”, a także w Internecie na stronie naszej
diecezji: www.diecezja.elk.pl w zakładce„Nowenna
pierwszych sobót miesiąca po peregrynacji”, są
również nagrania katechez w „Radio5”.
Dobrze, że jest możliwość przyjrzenia się bliżej
Sakramentowi Namaszczenia Chorych, ponieważ
jest dużo niezrozumienia odnośnie przyjmowania
tego sakramentu. Czym on jest? To przede wszystkim łaska Pana Boga dana człowiekowi choremu,
cierpiącemu, który znajduje się w jakimś niebezpieczeństwie utraty życia. Jest to łaska umocnienia,
pokoju i odwagi, aby przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwa
starszego wieku.
Nie jest to sakrament ostatniego namaszczenia!
Jest to sakrament żywych, a nie „na śmierć”. Niestety wielu myśli sobie, że jeszcze tylko ostatnie
namaszczenie i teraz już śmierć. Niejednokrotnie
wołamy księdza do osoby nieprzytomnej, a więc
nieświadomej tego co się wokół niej dzieje. A przecież można było zadbać o Sakrament Namaszczenia
kiedy chory miał świadomość i może sam poprosić
o tę łaskę i z wiarą na przezwyciężenie choroby i
życie przyjąć namaszczenie. Boimy się prosić księdza do chorego w domu czy szpitalu, bo obawiamy
się reakcji chorego na widok kapłana, a chory też
nie chce wystraszyć domowników i też sam nie
prosi o wizytę kapłana z sakramentami świętymi.
I koło się zamyka. A tym czasem nasi chorzy tra-

cą bardzo wiele w umacnianiu swej duchowości,
budowaniu wiary i ufności w Bogu pokładanej.
Ufać trzeba lekarzom, pielęgniarkom, że pomogą
choremu dźwignąć się z choroby, ale też jeszcze
bardziej trzeba powierzyć się Bogu i modlić się za
lekarza, który nas leczy, za siostrę pielęgniarkę, która
opiekuje się chorym, aby widzieli w osobie chorej
samego cierpiącego Chrystusa.
Nie bójmy się zatem poprosić kapłana do siebie,
kiedy słabujemy fizycznie, albo widzimy, że ktoś
z bliskich zaniemógł, wręcz trzeba ich wesprzeć
życzliwą rozmową, podniesieniem na duchu, propozycją wspólnej modlitwy, zaproponować przyjęcie akramentu umocnienia i uzdrowienia poprzez
namaszczenie osoby chorej.
Sakrament ten można przyjmować wiele razy w
życiu, zawsze gdy znajdziemy się w niebezpieczeństwie utraty życia. Można go również udzielać dzieciom chorym. Ważne, aby człowiek mający przyjąć
namaszczenie był w stanie łaski uświęcającej, a więc
po spowiedzi świętej, a po namaszczeniu by mógł
przyjąć Komunię świętą.
Kiedy chory jest w domu, zapraszając Chrystusa,
którego kapłan przyniesie w Najświętszym Sakramencie należy przygotować stół nakrywając
go białym obrusem, zapalić świecę, niech będzie
również woda święcona i dobrze, aby obecni w
domu uczestniczyli we wspólnej modlitwie (to nie
jest sprawa indywidualna między kapłanem a chorym, ale wspólna troska modlitewna o chorego). Po
krótkiej modlitwie jest spowiedź (jeśli chory o nią
poprosi), a potem namaszczenie czoła i dłoni chorego. Następnie jest przyjęcie Komunii św., jeśli osoba
chora nie jest w stanie fizycznie przyjąć Komunii
św. może ją przyjąć ktoś z domowników, zadbając
wcześniej o stan łaski uświęcającej.

uBoga droga

Papieskie Intencje Modlitwy – luty 2015
OGÓLNA: Aby więźniowie, szczególnie ludzie młodzi, mieli możliwość
powrotu do godnego życia.
MISYJNA: Aby małżonkowie żyjący w separacji znaleźli wsparcie
w chrześcijańskiej wspólnocie.
Nr 149/2015



Ofiarowanie

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

W

Według Twego słowa
Fiat nihi secundum verbum tuum... (Łk l, 38).
Te słowa Maryi, które powtarzamy ustami i
rozpamiętujemy sercem podczas naszej modlitwy - słowa wypowiedziane przy Zwiastowaniu - nabierają szczególnej wymowy. Uroczystość Ofiarowania w świątyni. Czterdziestego
dnia po Bożym Narodzeniu liturgia odnawia
co roku pamięć wydarzenia, jakie miało miejsce czterdziestego dnia po narodzeniu Jezusa
w Betlejem.
Oto - jak czytamy u świętego Łukasza - „gdy
potem upłynęły dni ich oczyszczenia według
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem
jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze
parę synogarlic albo dwa młode gołębie,
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego” (Łk
2, 22-24).
I właśnie przy tym poświęceniu - ofiarowaniu
Maryja usłyszała z ust Symeona słowa prorocze:„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu” (Łk 2, 34-35).
Rozważając w naszej modlitwie odpowiedź
Maryi daną przy Zwiastowaniu: fiat mihi secundum verbum tuum, zwiążmy myślą i sercem tę odpowiedź ze słowami Symeona.

Myśli św. Jana Pawła
Proszę Was, abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze
duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń
ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście
od Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy nie
utracili tej wolności ducha, do której On„wyzwala”
człowieka; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani
korzenia, ani sensu. Kraków Błonia, 10 VI1979 r.
wybrał E. Klimaniec



czasie Mszy świętej kapłan podnosi chleb, a
następnie kielich z winem w geście ofiarowania. Wznosi te dary ku niebu, jakby podając samemu
Bogu, by je przyjął i pobłogosławił. Chwila ta jest
też okazją do dziękczynienia. Kapłan mówi wtedy:
„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo
dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb (wino),
który jest owocem ziemi (winnego krzewu) i pracy
rąk ludzkich. Tobie go przynosimy...”. Dziękujemy
Bogu za dar chleba i wina i przynosimy, aby je przemienił.
Maryja uczestniczyła w podobnym obrzędzie w świątyni
jerozolimskiej: „Gdy
upłynęły dni ich
oczyszczenia według
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię
do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu”
(Łk 2, 22). Oddała
wtedy swoje Dziecko Bogu Najwyższemu. Prosty gest
wzniesienia dziecka
był równoznaczny
ze słowami: „To Dziecię należy do Ciebie,
Boże”. Dziecko można było symbolicznie wykupić
od Boga, składając odpowiednią ofiarę, ale oznaczało to odebranie Bogu prawa do pier-worodnego
syna. Jednak to, co zostało oddane Panu, powinno
należeć do Niego. Wiedziała o tym Maryja, a także
cały Izrael.
Ofiarowanie może być radością, jeśli ma się świa-

Matka Boska

W

Polsce święto Ofiarowania Pańskiego ma charakter z
Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, t
się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do r
szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, ró
chrzcielne, kiedy to w życie nowoochrzczonej osoby wkrac
Dzień Matki Boskiej Gromnicznej miał przez cale stulecia
pachołkowie i służące otrzymywali zapłatę za przepracow
tem łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadc
Gromniczną mróz - chowaj chłopie sanie, szykuj wóz, czy
pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś słoneczn
Ponadto od początku lutego dni są coraz dłuższe. Stare por
słonecznego 21 grudnia był najciemniejszy w roku, to na N
już „na jeleni skok”. 2 lutego dzień jest już dłuższy o całą go
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domość, komu ofiarowuje się dar. Oddaję siebie,
mojego męża, żonę, dzieci, wnuki, rodziców, przyjaciół - składam ich w kochające i bezpieczne ręce
Boga.
Kiedy mamy powierzyć komuś swoje zdrowie,
szukamy najlepszych lekarzy. Kiedy rodzice muszą
zostawić swoje maleństwo pod czyjąś opieką, chcą
znać tę osobę, wiedzieć, czy można jej zaufać. I
słusznie. Podobnie ten, kto zna Boga, nie ma problemów z ofiarowaniem, z oddaniem Mu swego
życia, przyszłości,
bliskich osób. Kto
zaś Boga nie zna,
ten w ofiarowaniu
będzie widział przymus, zawłaszczenie,
jakąś transakcję.
Warto więc jak najlepiej poznać Boga
- wtedy spokojnie
można Mu powierzyć najcenniejsze
skarby.
Ofiarowanie jest
trudne, może nawet
bolesne, wiąże się z
wyrzeczeniem. Dlatego wymaga ono
mocnej wiary.
Niech ufność Maryi, Jej otwartość i umiejętność
oddania Bogu wszystkiego, będzie światłem umacniającym nasze decyzje. Jeśli ofiarowanie jest trudne, uczyńmy je razem z Maryją. Ona najlepiej wie,
że warto zaufać Bogu pełnemu miłości i dobroci,
zawsze zwycięskiemu; i właśnie tego chce nas nauczyć.
O. Łukasz Przybyło CMF

Gromniczna

Czyń dobro, a zła unikaj (1)

W

różnych dyskusjach słychać, jak za wszelką cenę
próbuje się bagatelizować i umniejszać znaczenie zasad moralności chrześcijańskiej, Dekalogu czy
prawa naturalnego, a także nauczania Kościoła, jednocześnie podnosząc niemal do rangi absolutu prawa
stanowione przez parlamenty, ukazując je często jako
jedynie słuszne, które należy więc bezwzględnie wypełniać. W obserwatorze takiej dyskusji mogą zrodzić
się wątpliwości, które prawo jest ważniejsze, które należy wypełnić, a które nie. Pojawia się tu także problem
sumienia, stąd pytanie:„Które prawo wiąże w sumieniu
i co uczynić, gdy dochodzi do konfliktu praw?”.
Największe przykazanie
Prawo Boże to oczywiście Dekalog (z gr. Dekalogos,
deka - dziesięć, logos - słowo, słowa), dziesięć słów, które
Bóg zapisał na kamiennych tablicach i za pośrednictwem Mojżesza przekazał Izraelitom na górze Synaj
na znak przymierza. Naród Wybrany miał wypełniać
to prawo w zamian za Bożą opiekę i wybranie.
Prawo spisane na kamiennych tablicach to także
pewne uszczegółowienie prawa zapisanego w sercu człowieka. Zwykle dążymy do tego, by z zasad
szczegółowych, których przykładem jest dziesięć
przykazań Bożych, wyprowadzić zasadę ogólną. W
tym momencie dochodzimy do podstawowej zasady,
którą można by nazwać prawem naturalnym: „Czyń
dobro, a zła unikaj”.
Pan Jezus na pytanie: „Które przykazanie w Prawie
jest największe?” (Mt 22, 36) odpowiedział: „Będziesz
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest pierwsze
i największe przykazanie. Drugie podobne jest do
niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy” (Mt 22, 37-40). Można więc postawić
słuszne pytanie: „Po co Dekalog?”. (cdn)
			
Ks. Radosław Góralski
(w latach 2007 – 2010 był wikariuszem w Parafii Sejny, obecnie
odbywa studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie)

zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak
tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje
rąk konającym. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk,
ównież zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece
cza światło wiary, która prowadzi przez życie.
wielkie znaczenie w roku kalendarzowym na wsi. Wtedy
wany rok i mogli zmienić chlebodawcę. Z maryjnym święchodzącą wiosnę, jak np. „Gromnica - zimy połowica”, „Na
y „Na Gromniczną ciecze - to się zima wlecze”. W tym dniu
ne - przeszkody i trudności.
rzekadło ludowe mówi, że o ile dzień zimowego przesilenia
Nowy Rok „przybywa dnia na barani skok”, a na Trzech Króli
odzinę, a do 21 marca przybywa dnia szczególnie szybko.
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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:
18/01/2015 Daniel Durtan
25/01/2015 Wiktoria Ambrosiewicz, Natalia Wiszniewska, Blanka Miszkiel

Odeszli do wieczności:
UWacław Pawełek, Sejny (l. 61) zm. 14/01/2015
UEugenia Palanis, Jodeliszki (l. 82) zm. 18/01/2015
UKazimiera Czarnecka, Burbiszki (l. 87) zm. 24/01/2015
UBronisława Buraczewska, Skarkiszki (l. 87) zm. 25/01/2015
UMarianna Milewska, Zaruby (l. 69) zm. 25z/01/2015

Ofiarodawcy na remont

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy złożyli swoje ofiary w czasie kolędy na remonty zakończone, spłacane długi ziązane z remontami:
Kamińscy Jan Teresa,Kielczany
Namiotko Jerzy Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Wołongiewicz Andrzej Danuta,Sejny, Młynarska
Dabulis Jan Halina,Krasnopol, Wojska Polskiego
Gryziewicz Radosław Agnieszka,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Wojciech Cecylia,Sejny, Konarskiego
Fiedorowicz Zofia,Sejny, Konarskiego
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny, Konarskiego
Stabińscy Tadeusz Henryka,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Sabina,Sejny, Konarskiego
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego
Rybczyńscy Sławomir Justyna,Sejny, Konarskiego
Niedźwiedź Aleksander Elżbieta,Sejny, Konarskiego
Czokajło Piotr Maria,Sejny, Konarskiego
Zaborowscy Eugeniusz Halina,Sejny, Konarskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Kruszyłowicz Tadeusz Celina,Sejny, Konarskiego
Luto,Olszanka
Radzewicz Lucjan Henryka,Olszanka
Jastrzębscy Jerzy Teresa,Olszanka
Gibas Rafał Lidia,Olszanka
Żeladonis Łukasz,Olszanka
Mroczkowscy Mirosław Marianna,Świackie
Milewscy Marian Marianna,Zaruby



Milewscy Tomasz Aneta,Zaruby
Andrukanis Kazimierz Zofia,Świackie
Anuszkiewicz Wojciech Barbara,Świackie
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Buchowscy Piotr Salomea,Zaruby
Miszkiel Maciej Joanna,Zaruby
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby
Żylwis Jadwiga,Zaruby
Misiukanis Stanisław Eugenia,Klejwy
Franciszkanki Siostry,Sejny, Mickiewicza
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego
Kabrońscy Henryk Konstancja,Sejny, Konarskiego
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Witold Genowefa,Sejny, Konarskiego
Kondracka Helena,Sejny, Konarskiego
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Ciborowscy Andrzej Anna,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Jerzy Zofia,Sejny, Konarskiego
Pietruszkiewicz Jan Eugenia,Sejny, Konarskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Pietranis Waleria,Sejny, Konarskiego
Kiewlak Mieczysława,Sejny, Konarskiego
Macianis Albin Alicja,Sejny, Konarskiego
Nikiel Marek Anna,Sejny, Konarskiego
Żabiccy Marianna,Sejny, Konarskiego
Choroszko Józef Irena,Sejny, Konarskiego
Okulanis Romuald Teresa,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Andrulewicz Janina Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
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Intencje mszalne 01 - 15.02.2015
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 1 lutego 2015
07:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB dla Iwony,
Stanisławy i Józefa
08:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Marcina Ramela w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
10:00 +Helena +Wacław Koneszko i rodzice
+Stanisław
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże i opiekę
MB dla rodz. Bielewiczów
Żegary: LT
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg) +Edward Delnicki
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna +Józef Przeborowscy
PONIEDZIAŁEK, 2 lutego 2015
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
06:30 +Marianna Pawłowska
08:00 +Janina Makarewicz (5mc)
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Magdalena Leończyk (4 rocz.)
10:00 +Andrzej Balewicz (2 rocz.)
17:30 +Stanisława +Henryk Ślusarczyk
WTOREK, 3 lutego 2015
06:30 +Józef +Władysława Walukiewicz
08:00 +Irena Urbańska (3mc)
08:00 +Józef Podhajski (29 rocz.)
08:00 +Tadeusz Domel (8 rocz.)
17:30 +Magdalena Bartnik (greg)
17:30 +Stefania +Kazimierz (rocz.) Stabińscy
ŚRODA, 4 lutego 2014
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Czesław Dudanowicz
08:00 +Zofia (7mc) +Aniela (19 rocz.) i z r. Pietranis
17:30 +Henryk Draugialis (11mc)
17:30 +Jan Klucznik (10 rocz.) i rodzice
CZWARTEK, 5 lutego 2015 pierwszy miesiąca
06:30 +Marianna Palewicz-Baranowska
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Czesław Czerep (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Nadzieja i z rodz. Danilczyków
17:30 +Paweł Koneszko i dziadkowie
17:30 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 +Wacław (46 rocz.) +Natalia (17 rocz.)
Kozakiewicz
PIĄTEK, 6 lutego 2015 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Bolesław Malinowski (30 rocz.)
08:00 +Biruta Urbańska
17:30 +Magdalena Bartnik (greg)
17:30 +Rafał Rupiński (5 rocz.)
SOBOTA, 7 lutego 2015 pierwsza miesiąca
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Czesława (11 rocz.) i z rodz. Wowaków
i Łejmelów
08:00 +Zofia (6 rocz.) +Stanisław Tomkiel

Nr 149/2015

17:30 +Ryszard Bielski (6 rocz.) +Romuald +Albina
Puzynowska
17:30 +Romuald +Helena Benczyk i rodzice
17:30 +Wacław +Bronisława Miszkiel i rodzice
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 8 lutego 2015
07:00 +Czesława Zubowicz (8 rocz.)
08:30 +Elżbieta Suchożebrska (3mc)
10:00 +Stanisław (5 rocz.) i z r. Madejskich
i Grzywaczów
Żegary 10:00 LT:
11:30 +Stanisława (7 rocz.) +Wacław (6 rocz.)
i z r. Adamowiczów
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg)
Krasnowo g. 12.00: +Krzysztof Łebkowski (1 rocz.)
17:30 +Jan Czeropski (26 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 9 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Weronika Okulanis (50 rocz.)
08:00 +Weronika Okulanis
08:00 +Weronika Okulanis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 30 rocz. ślubu
Danuty i Jana Wydrów i dla rodziny
17:30 +Florentyna Orlik (7 rocz.)
17:30 +Honorata Jarzębowicz (3mc)
+Alicja Karłowicz
WTOREK, 10 lutego 2015
06:30 +Józef Korzeniecki
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Anna Keller (11 rocz.) +Jan Sojko
08:00 +Władysław Wala (17 rocz.)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Anna +Piotr Namiotko
17:30 +Józef Rutkowski (1 rocz.) +Zofia
+Daniel Lewkowicz
ŚRODA, 11 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Czesława Skupska (4mc)
08:00 +Piotr Rogucki (rocz.)
10:00 Za chorych oraz za opiekujących się nimi
17:30 +Anna Moczulewska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Henryk Skorupski (30 rocz.) +Andrzej
CZWARTEK, 12 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Eweliny i dla rodz.
08:00 +Henryka Koneszko i zm. z rodziny
08:00 +Bronisław (6mc) +Teresa Kobylińscy
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla maturzystki w
19 rocz. urodz. i o szczęśliwe zdanie matury
17:30 +Wiesław (3 rocz.) +Stanisław (18mc)
Zabłoccy
17:30 +Grzegorz
PIĄTEK, 13 lutego 2015
06:30 +Aleksander Giniewicz i z rodziny
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Liii i Józefa, Pawła,
Magdaleny Wyżlańskich



08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Józef +Marianna Malinowscy
17:30 O zdrowie dla Danuty
17:30 +Franciszek +Agata +Franciszek z r. Sidorów
i Wojciechowskich
17:30 +Henryk Lisewski (2 rocz.) i z rodziny
SOBOTA, 14 lutego 2015
06:30 +Jerzy Szymański
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Jadwigi
w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Joanna +Józef Jagłowscy +Aleksandra
+Stanisław +Jerzy +Piotr Czarniewscy
08:00 +Alicja Agafonow (5mc)
17:30 +Józef +Władysława Czernialis i zm. z rodziny

17:30 +Stefan Dziemitko (16 rocz.)
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 15 lutego 2015
07:00 +Stanisław Ogórkis (15 rocz.) i zm. z rodziny
08:30 +Zbigniew Bobrowski (12 rocz.)
10:00 +Antoni Skrypko (25 rocz.) +Krzysztof Łebkowski i zm. z rodziny
11:30 W intencji Sybiraków
+Leonard Kusojć (15 rocz.)
11:30 +Franciszek Miszkiel
Żegary: LT
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg)
Krasnowo: +Ryszard Małkiński i zm. z rodziny
17:30 O błog. Boże dla dzieci i wnuków z r. Sosnowskich, Stankiewiczów i Gryguciów

Ogłoszenia duszpasterskie

J

utro, 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofiarowania Pańskiego. Według Ewangelii Jezus, zgodnie
z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy
też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i
chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie
Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami.
Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.
W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się
najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja
do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu
charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła.
Zachęcamy do uczestnictwa w tym święcie, przyjdźcie na Eucharystię przynosząc ze sobą gromnicę.
Msze św. 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30.
tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy
za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy
także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi św. rano przed Mszą św., a
po południu od 15.30, potem Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00. Będzie również całodzienna
adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 8.30 do 16.00. Zapraszamy na chwilę osobistej modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem.
tym roku będzie w naszej Parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Romuald Kamiński w dniach 16-19 maja. W czasie wizytacji Ksiądz Biskup udzieli
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży gimnazjalnej. Jest w naszej Parafii trochę młodych i tych
nieco starszych, którzy jeszcze nie byli u Bierzmowania. Prosimy, aby jak najprędzej zgłosili się do ks.
Grzegorza i poprosili o przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. 21 lutego (sobota) rozpocznie
się bezpośrednie przygotowanie - pierwsze spotkanie o 17.30. Planujemy 8 spotkań - katechez - w
sobotnie wieczory - będziemy rozpoczynać Mszą św. i potem spotkanie na plebanii. Prosimy młodzież
szkół średnich i starszych, aby nabrali odwagi i składając nadzieję w Bogu i w mocy Jego Ducha przyszli
na pierwsze spotkanie organizacyjne.
wiatowy Dzień Chorego obchodzić będziemy 11 lutego, w środę, obchodząc święto Matki Bożej z
Lourdes (santuarium maryjne we Francji, znane na cały świat, do którego przybywają chorzy, aby
powierzyć Matce Bożej swoje choroby i cierpienia). Zapraszamy chorych i starszych na Mszę św. o godz.
10.00 - będziemy mieli okazję przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych.
obiega końca tegoroczna kolęda. Jeszcze tylko do środy odwiedzimy naszych Parafian na wioskach
według planu umieszczonego w „Siewcy”. 4 lutego będzie możliwość kolędy na zamówienie - jeśli
kogoś nie było w domu, a chciałby poprosić o błogosławieństwo domu, proszę zgłosić adres i umówić
godzinę wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać za wszystkie otwarte drzwi i możliwość modlitwy.

W
W
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D

PLAN KOLĘDY 2015 Poniedziałek, 2 lutego (od g. 11) - Radziucie, Bubele, Marynowo.
Wtorek, 3 lutego (od g. 9.00) - Iwanówka, Lasanka, Konstantynówka, Skarkiszki i Dowiaciszki
Środa, 4 lutego (od g. 9.00) - Jenorajście, Krasnogruda i Kalwiszki.
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SIEWCA MŁODYCH
Szanowni Czytelnicy.
Od lutego minionego roku młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Parafii Sejny publikuje artykuły na
stronie internetowej fb (Facebook) KSMParafiiSejny. Na
początku obecnego roku zaistniała możliwość przedstawiania tekstów i zdjęć w formie drukowanej na stronie
„Siewca Młodych”.
Z radością oddajemy do Waszych rąk dodatek do Pisma
Parafialnego „Siewca”, w którym będziemy prezentować
teksty pisane osobiście przez młodzież KSM naszej parafii. Zachęcamy do czytania artykułów, dzięki którym będziemy gościć w Waszych domach co dwa tygodnie.
Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie:
ks. Grzegorz Kunko - Asystent KSM Parafii Sejny.

Drodzy Czytelnicy! Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30
lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. W tej chwili nasz Oddział Parafialny
liczy kilkudziesięciu członków- począwszy od uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, poprzez
licealistów i studentów. Staramy angażować się w życie społeczne na terenie naszego miasta i powiatu,
nawiązując współpracę z lokalnymi instytucjami. Kładziemy ogromny nacisk na formację religijną i
wspólnotową, ucząc się przy tym jak wnieść ziarno wiary i miłości w nasze środowiska. Członek KSM-u
musi być gotowy całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.
Na koniec życzymy sobie błogosławieństwa Bożego i światła Ducha Świętego w redagowaniu„Siewcy
Młodych”. Mamy żywą nadzieję, że wszystkie akcje podejmowane przez naszą Wspólnotę służą i będą
służyć Dobru oraz zachęcą młodych ludzi by wstępowali w nasze szeregi.
Z wyrazami szacunku: Karol Ejdulis - Prezes KSM Parafii Sejny.
ZNAJDZIECIE NAS NA STRONIE FB: KSM Parafii Sejny
Spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek o 18.30 w Domu Parafialnym
Redakcja: KSM PARAFII SEJNY
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Z ŻYCIA PARAFII
ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w
całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem:
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok
w listopadzie 2013 r. papież
powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest
pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy
uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą
pokazać światu ile wśród
nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości
ukrytej w naszych domach,
klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami
Boga” po trzykroć Świętego.
W tym czasie szczególnie intensywnie módlmy się za osoby życia konsekrowanego: siostry i
braci zakonników, aby swoim życiem i wiarą prowadzili nas do Chrystusa, który sam jest drogą,
prawdą i życiem.

Modlitwa, praca, służba - ponad 90 lat Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pełnią swoją posługę w Sejnach
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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