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Misterium chrześcijańskie
i nadchodząca przyszłość
Przywykliśmy zbytnio traktować misterium Chrystusa jako rzeczywistość należącą do przeszłości:
Jezus, Słowo Boga, przybył na świat, żył około
dwa tysiące lat temu, umarł i odszedł. To jest jednak tylko częściowa prawda. Misterium Chrystusa
obejmuje całą historię. To właśnie w Chrystusie
Bóg „wybrał nas przed założeniem świata” (Ef l
,4); to właśnie On żyje dzisiaj po prawicy Ojca i
sprawuje nad Kościołem swoje królowanie dla
zbawienia; On powróci też w dniu ostatecznym.
Pełna „definicja” Jezusa ujęta została w następujący sposób w Apokalipsie: „Ja jestem Pierwszy
i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem
żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani”(1,17-18). A także:„Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Ja jestem Alfa i Omega,

Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (22,12-13).
Tak samo jak jego Ojciec, On jest tym „Który jest,
i Który był i Który przychodzi” (l ,4). Jego misterium pozostaje więc nie wypełnione do końca
tak długo, dopóki będzie trwała historia. W pewnym sensie Chrystus nie całkiem zmartwychwstał
dopóty, dopóki członkowie Jego Kościoła nie
zmartwychwstaną razem z Nim. Jego tajemnica
jest więc w dużej mierze tajemnicą przyszłości.
W przeciwieństwie do pierwszych chrześcijan, w
napięciu czekających na Jego powrót, my zapominamy zbyt łatwo o wymiarze przyszłości naszej
wiary o tym, że ta antycypowana przyszłość rzutuje na naszą teraźniejszość. Musimy więc zwrócić się w stronę przyszłości w tej samej mierze,
co patrzymy na przeszłość, przede wszystkim
dlatego, że zdajemy sobie sprawę, iż nadchodząca przyszłość należy do naszej egzystencji w
sferze oczekiwania i przynaglenia. Taki właśnie
sens ma stwierdzenie teologii, że całe misterium
chrześcijańskie jest „eschatologiczne” (eschatos
po grecku oznacza ostatni lub ekstremalny). Znaczy to, że ono (misterium) antycypuje koniec i że
jednocześnie przeżywamy je pod znakiem końca.
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

Czas pokuty i umartwienia

Światło na drogę
„Załóż, że Bóg chce cię napełnić miodem (symbol łagodności Boga i Jego dobroci!). Jeśli
jednak ty jesteś pełen octu, gdzie zmieścisz miód?” Naczynie to znaczy serce, musi być
najpierw rozszerzone, a potem oczyszczone z octu i jego zapachu. To wymaga pracy, jest
opłacone cierpieniami, ale jedynie w ten sposób przysposabiamy się do tego, do czego
jesteśmy przeznaczeni. Papież Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, 33
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ewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i
upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze
słowami: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż
się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Refleksja niedzielna:
horoba trądu prowadziła do śmierci nie tylko tego,
kto na nią cierpiał, ale z racji możliwości zakażenia
mogła być powodem wyniszczenia całej rodziny czy
nawet narodu. Dlatego za czasów Mojżesza i Aarona
chorzy na trąd byli odizolowani i mieli przebywać poza
obozem. Choroba ta miała zatem znaczenie społeczne podobnie jak grzech, który jest swego rodzaju duchową
chorobą zakaźną. Każdy z nas, popełniając grzech, staje
się nosicielem jego skutków, które rozprzestrzeniają
się na innych - członków rodziny, środowiska, parafii,
miasta czy całej wspólnoty Kościoła. Dlatego tak ważne
jest przychodzenie ze swoim grzechem do Boskiego
Lekarza i odsłanianie przed Nim chorych miejsc duszy,
by On mógł je uzdrawiać.
„Nie bądźcie zgorszeniem...” - pisze Św. Paweł do Koryntian. Sam chce być naśladowcą Chrystusa, bo wie, że
tylko żyjąc według Jego nauki, może ustrzec się grzechu
,,i nie „zarazi” nim innych wierzących. To jest bardzo
ważne także dla nas, gdyż zły duch nie tylko kusi do
grzechu konkretnego człowieka, ale też rozsiewa „klimat grzechu”, któremu sprzyjają oceny, osądy, obmowy
czy plotki. One nie tylko nie są lekarstwem dla tego, kto
zgrzeszył, ale co gorsza, powodują rozprzestrzenianie
się „choroby grzechowej”, która zatacza coraz szersze
kręgi. Nawet jeśli czyjś grzech bezpośrednio nas nie
dotyczy, to jednak gdy mówimy o nim w duchu pozbawionym miłości i miłosierdzia dla grzesznika, pośrednio
niszczy relacje społeczne i nie służy zdrowiu ducha.
Wszystko, co czynimy, ma być motywowane szukaniem
chwały Bożej, a jeśli jest jej pozbawione, przynosi szkodę
i powinno być zaniechane.
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uch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.
Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię».
Refleksja niedzielna:
potyka się czasem ludzi, którzy twierdzą, że nie mają
grzechów. Tłumaczą to faktem, że przecież nikogo
nie zabili, nikogo nie okradli, z nikim się nie gniewają,
a te „drobne rzeczy”, które im się czasem przytrafiają,
są niczym w porównaniu z czynami innych ludzi, na
przykład polityków czy przedsiębiorców mających
znacznie więcej na sumieniu. Skoro sumienie im nic
nie wyrzuca, to nie widzą powodu, żeby korzystać z
sakramentu pokuty.
Faktycznie, to głos sumienia pozwala nam ocenić nasze
postępowanie i rozpoznać grzechy. Warto jednak zadać
sobie pytanie, czy to sumienie jest dobrze ukształtowane. Być może - i tak bywa bardzo często - jego głos
zostaje zagłuszony pod wpływem wielu małych niewierności, których się dopuszczamy, niekiedy nawet
przez wiele lat. Wówczas w naszym wewnętrznym
sanktuarium przestaje być słyszalny szept Boga mówiącego, co należy czynić, a czego unikać - sumienie
nie spełnia już swojej funkcji. Nic dziwnego, że człowiek
o zdeformowanym sumieniu traci poczucie winy. Jak
przypomina Św. Piotr, Chrystus umarł za nasze grzechy
- „sprawiedliwy za niesprawiedliwych”. Jeśli ktoś uważa się za bezgrzesznego, śmierć Jezusa jest dla niego
daremna. Apostoł nakazuje prosić o „dobre sumienie”,
aby wskazało nam drogę zbawienia.
Jako dzieci Boże, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do stanu łaski. Unikanie grzechów i bycie od nich
wolnym to tylko pierwszy krok ku pełni życia, do której
każdy ochrzczony jest powołany. Jeszcze ważniejsze
od wystrzegania się grzechów jest zabieganie o czynienie dobra w miłości Jezusa Chrystusa. Taką drogę
wskazał nam Zbawiciel w Ewangelii. On sam zmagał
się z szatanem i jego pokusami, ale przede wszystkim
ukazywał, czym jest prawdziwa miłość, i czynił dobro.
Nawrócenie, do którego wzywa nas w czasie Wielkiego
Postu, polega więc najpierw na odwróceniu od swojego
złego postępowania, zwróceniu się do Jezusa i przepojeniu swego życia Jego miłością.
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Wszystko, co chcesz, ześlij Boże

P

ewien starzec, czując, że zbliża się czas zupełnego niedołęstwa i choroby,
tak modlił się przed krucyfiksem:
- Przyjmuję wszystko, co zsyłasz na mnie, Boże. Tyle mam do odpokutowania! Ale czy nie mógłbyś
sprawić, Panie, aby mnożąc moje bóle, oszczędzić trudu tym, co mnie kochają, oszczędzić im wydatków i niepokoju?
Zdawało mu się, że Jezus mu odpowiada:
- Chciałbyś więc pozostawić swoim najbliższym tylko najlepsze wspomnienie o sobie?
- Panie! Tak mnie kochają i tak mają już mnóstwo kłopotów, a ja swymi cierpieniami jeszcze im trosk
przysporzę! Oszczędź ich, Panie!
- Powiadasz, że cię kochają, ale ty kochasz ich za mało. Biedny człowiecze, nie znający planów Stwórcy,
gdybyś wiedział, ile skarbów łaski zachowuje im Bóg w zamian za opiekę nad tobą. W zamian za godziny,
które tobie poświęcą, czuwając nad tobą, w zamian za zaniedbanie interesów i za wydatki poniesione
dla ciebie i wszystkie kłopoty, Bóg przeznacza im spokój serca, radość duszy i zadowolenie z poniesionej
ofiary, a wszystko to jest przedsmakiem raju. A jakby podziękowali ci w raju za swe szczęście, którego
byś był przyczyną! Jeśli zaś nie chcesz tego, to wysłucham twych modlitw. Pozbawię ich tej zasługi, a
oni przez całą wieczność będą ci za to czynili wyrzuty.
Starzec rozpłakał się. A potem, wznosząc oczy ku wizerunkowi Ukrzyżowanego Jezusa, zatrzymał je
na bolesnym obliczu Matki Najświętszej, która tyle wycierpiała z powodu swojego Syna, i z głębi serca
wydarły mu się słowa:
- Dla mnie i dla wszystkich, którzy mnie kochają, ześlij wszystko, co chcesz, mój Boże, wszystko, co za
dobre dla nich uważasz!
Oprac. na podst. „Kółka Różańcowego”, nr 4 (1931), s. 12-13.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 15 lutego 2015
Słowo Boże: Kpł 13,1-2.45-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
Tydzień Modlitw oTrzeźwość Narodu
PONIEDZIAŁEK, 16 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 4,1-15.25; Mk 8,11-13

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 22 lutego 2015
Słowo Boże: Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15

WTOREK, 17 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 6,5-8;7,1-5; Mk 8,14-21

WTOREK, 24 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

ŚRODA, 18 lutego 2015, POPIELEC
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Obowiązuje post ścisły od 18 do 60 roku życia
CZWARTEK, 19 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
Dni modlitw o ducha pokuty i o trzeźwość

ŚRODA, 25 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32

PIĄTEK, 20 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
SOBOTA, 21 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,9-14; Łk 5,27-32



PONIEDZIAŁEK, 23 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

CZWARTEK, 26 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
PIĄTEK, 27 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
SOBOTA, 28 lutego 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
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Rozpoczyna się Wielki Post

W

Środę Popielcową rozpoczyna się szczególny
okres w życiu chrześcijanina i liturgii Kościoła
- Wielki Post, który trwał będzie czterdzieści dni, tzn.
do rozpoczęcia Triduum Paschalnego, a ściśle mówiąc do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
Czas ten ma na celu jak najlepsze i jak najowocniejsze przygotowanie chrześcijan do przeżywania największej tajemnicy wiary - świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Święta Wielkanocne, czyli paschalne są
najważniejszymi w ciągu całego roku liturgicznego. To jest fundament naszej wiary, na którym należy budować całe swoje życie duchowe. Kościół
zobowiązuje wszystkich wyznawców Chrystusa do
przemiany duchowej, do nawrócenia, podniesienia
się z grzechów, aby w ten sposób odkryć na nowo
swoją chrześcijańską godność. Przykazania Kościoła
mówią: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty” oraz „Przynajmniej raz w roku, w
okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”.
Jako ludzie wierzący w Chrystusa Zmartwychwstałego jesteśmy do zachowania tych przykazań zobowiązani. To jest minimum. Słowa „przynajmniej”
wyraźnie to określają, ale też zachęcają do częstego
przyjmowania sakramentów świętych, zwłaszcza
pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Minimaliści
potraktują te przykazania jako zobowiązanie do jednokrotnego przystąpienia do spowiedzi świętej i komunii świętej wielkanocnej w ciągu roku, a ci, którzy
chcą się rozwijać duchowo, będą często oczyszczać
swoją duszę w źródle Bożego miłosierdzia i karmić
się Ciałem Chrystusa.
Wielki Post to czas umartwienia i wyrzeczeń, aby widzieć bardziej potrzeby drugiego człowieka i czynić
wobec niego więcej dobra. Mam tu na myśli również
dobre mówienie o innych i dobre myślenie o innych.
A więc więcej powściągliwości w języku. Im bardziej
wymagamy od siebie i poskramiamy swoje zachcianki, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę
i biedę. Przykazanie Kościoła również odnosi się do
kształtowania w sobie takiej postawy:„Zachowywać
nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Na nic zda się post,
niejedzenie mięsa, wyrzeczenia udziału w rozrywkach, jeżeli zabraknie odniesienia do bliźnich tych
blisko i tych nieco dalej. Jeżeli nosimy w sercu zadrę,
albo skrywamy złość do kogoś, jeżeli jesteśmy z kimś
skłóceni, obrażeni, na nic się zda popiół na głowie, na
nic posty i wyrzeczenia. Modlitwa i wyciągnięcie ręki
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do zgody a także umiejętność wybaczenia a potem
„ofiarowanie daru z siebie samemu Bogu”, to właściwa kolejność w podejściu do Boga, do drugiego
człowieka i do siebie.
W Wielkim Poście dobrze byłoby więcej czasu poświęcić na dobrą lekturę duchową. Przeczytać coś
dobrego: mieć w zasięgu ręki Ewangelię - chcemy
wiedzieć czego Bóg od nas oczekuje - czytaj Pismo
Święte. Dobra gazeta katolicka w ręku to troska o
właściwy punkt widzenia i oceny rzeczywistości,
która nas otacza.
W Środę Popielcową przyjmując popiół na swoją
głowę to uznanie własnej grzeszności i pragnienie
podjęcia wysiłku pracy nad sobą. To dobry początek
przeżycia ważnego okresu w chrześcijańskim życiu
i poważnego potraktowania wiary, a więc relacji z
Bogiem i bliźnimi.

uBoga droga



Rozważanie na

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

1

Kto jest moim bliźnim?
„Kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29). Pamiętajcie: na to pytanie postawione przez uczonego
w Prawie, Jezus odpowiedział przypowieścią
o dobrym Samarytaninie. Uczony w Prawie
przytoczył słowa Pisma: „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, ze wszystkich sił swoich i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie
samego”.
Dobry Samarytanin to przede wszystkim Chrystus; to On pierwszy zbliża się do nas, ażeby
nas otoczyć opieką, by nas wyleczyć, by nas
uratować...
Jeżeli jeszcze pozostaje jakiś dystans pomiędzy
Bogiem a nami, pochodzi on jedynie od nas,
wynika z przeszkód, które stawiamy owemu
zbliżeniu: te przeszkody to grzech w naszym sercu, to popełniane przez nas niesprawiedliwości,
to nienawiść i podziały przez nas pielęgnowane,
słowem wszystko, co sprawia, iż nie kochamy
Boga z całej naszej duszy i ze wszystkich sił. Czas
Wielkiego Postu jest uprzywilejowanym czasem
oczyszczenia i pokuty, które pozwolą Zbawicielowi uczynić nas swoimi bliźnimi i zbawić nas
przez swoją miłość.
Drugie przykazanie podobne jest pierwszemu
(por. Mt 22, 39) i odeń nieoddzielne. Innych
kochamy tą miłością, którą Bóg wlał w nasze serca, i którą On sam ich miłuje. I tu także
przeszkodą w uczynieniu drugiego człowieka
naszym bliźnim jest to, że nie dość kochamy
Boga i naszych braci.
Dlaczego jest nam trudno wyjść poza ważne,
lecz niewystarczające stadium przemyśleń,
deklaracji lub protestów, ażeby stać się imigrantem z imigrantami, uchodźcą z uchodźcami, ubogim z tymi, którzy pozbawieni są
wszystkiego?
wybrał E. Klimaniec



Trudno nam sądzić siebie samych, gdyż często brak nam łaski i rozeznania. Słabe jest to
światło w nas, ale nawet takie, jakie jest, tracimy
przez niedbalstwo.
Często sami nawet
nie zdajemy sobie
sprawy, jak jesteśmy
wewnętrznie ślepi.
Bywa, że źle postępujemy, ale jeszcze
gorzej się się przed
sobą usprawiedliwiamy.
Zdarza się, że kieruje
nami uczucie, a my
uważamy je za gorliwość. Małe błędy
wytykamy innym, a
nad swoimi o wiele
większymi przechodzimy do porządku.
Jesteśmy wrażliwi
na zło, które przychodzi od innych, ale
co inni cierpią przez
nas, tego nie zauważamy. Kto dobrze i
sprawiedliwie osądza siebie, niemożliwe, aby dla innych
był zbyt surowy.
2. Człowiek wewnętrzny zważa
przede wszystkim na
siebie, bo kto czuwa pilnie nad sobą, milczy raczej
o innych. Nigdy nie będziesz wewnętrznie skupiony i pobożny, jeżeli nie nauczysz się milczeć o
innych, a pilniej czuwać nad sobą. Gdy zwrócisz się

„Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą (...) Gdy się m
bądźcie posępni...”.
Przyjmując dziś znak popiołu, dobrze jest sobie uzmysłowić
z wewnętrznym usposobieniem. Inaczej przestanie być ro
kimś, ani przed sobą, modlitwa nie ma być powodem sam
niosą przesłanie: „Odnów ducha! Włóż więcej serca w to,
Uważaj jednak na to, by nie przypisać sobie chwały, nie uk
może więc okazać się jednym z bardziej wymagających po
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ad samym sobą
całkowicie do wnętrza i do Boga, niewiele będzie
cię obchodzić to, czego dowiesz się z zewnątrz.
Gdzież jesteś, jeśli nie ma cię w tobie samym? A
choć tyle przeszedłeś, dokąd dobrnąłeś,
zaniedbując siebie?
Zadaniem twoim
jest osiągnąć pokój i
prawdę jedyną, więc
trzeba ci wszystko
odłożyć, a siebie tylko mieć przed oczyma.
3. Wiele zyskasz, jeżeli uwolnisz się na
zawsze od wszelkich
trosk życia. Wiele
stracisz, jeżeli coś
doczesnego zachowasz. Nic wielkiego,
nic wzniosłego, nic
miłego, nie wolno
ci zatrzymać, tylko
Boga i to, co Boże.
Uważaj na marność
pociechy, która pochodzi od ludzi. Dusza miłująca Boga nie
ceni tego, co mniejsze od Boga. Tylko
Bóg wieczny, wielki,
napełniający sobą,
wszystko może być
ukojeniem dla duszy
i prawdziwą radością serca.

Co czynić, a czego unikać?

P

rawo Boże a prawo ludzkie – w pierwszej chwili ktoś może pomyśleć, że mamy do czynienia z
czymś zupełnie różnym. I pewnie w jakimś stopniu
będzie miał rację...
Człowiek w wyniku okazania nieposłuszeństwa Bogu
utracił pierwotną świętość, natura ludzka została zepsuta przez grzech, co zaowocowało nieumiejętnością
rozpoznawania dobra i zła, wybierania dobra. Z powodu grzechu zniekształcił się także zmysł moralny.
Ponieważ człowiek utracił zdolność odczytywania
prawa zapisanego w sercu i sumieniu, Pan Bóg po raz
kolejny wyciągnął w jego stronę rękę i podał mu jakby
instrukcję do odczytania tego prawa. Zasadę ogólną,
wyrażoną słowami: „Czyń dobro”, niejako uszczegółowił - podał dziesięć konkretnych przykazań, które
mówią, jak postępować wobec Boga (I-III), a jak wobec
bliźniego (IV-X); co czynić, a czego unikać (nakazy,
powinności i zakazy).
Dlatego Jezus, gdy wskazuje przykazanie miłości Boga
i bliźniego, niczego nie zmienia, o czym sam powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (...)
Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni”(Mt 5, 17-18). Oczywiście chrześcijaństwo uczy nowego spojrzenia na prawo i przepisy,
pogłębiając je i wskazując drogę rad ewangelicznych.
Możemy więc mówić o nowym przymierzu i nowym
ludzie Bożym - przymierzu nie litery, lecz ducha.
			
Ks. Radosław Góralski
(w latach 2007 – 2010 był wikariuszem w Parafii Sejny, obecnie
odbywa studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie)

Fragment „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis,
przeł. Anna Kamieńska, Księga II, rozdz. V.

modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy (...) Kiedy pościcie, nie

ć, że znak zewnętrzny jest o tyle czytelny, o ile idzie w parze
ozumiany. Jałmużna nie służy do chełpienia się ani przed
mozadowolenia, a post - wewnętrznej satysfakcji... Te znaki
co i tak czynisz - w miłosierdzie, modlitwę, umartwienie.
kraść jej Bogu!”. Zadbanie o czystość wewnętrznej intencji
ostów.
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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:
08/02/2015 Michał Uminowicz, Wiktoria Pachutko,
Artur Kiejza

Odeszli do wieczności:
UMarianna Tomczyk, Zaleskie (l. 101) zm. 28/01/2015
UKazimiera Szlegier, Sejny (l. 100) zm. 30/01/2015
UAnna Kierejszys, Dowiaciszki (l. 68) zm. 01/02/2015
UAnna Makowska, Sejny (l. 99) zm. 03/02/2015
UGrzegorz Luto, Sejny (l. 44) zm. 04/02/2015
UWacław Gryniewicz, Sejny (l. 80) zm. 06/02/2015

Ofiarodawcy na remont

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy złożyli swoje ofiary w czasie kolędy na remonty zakończone, spłacane długi ziązane z remontami:
Skupscy Grzegorz Biruta,Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Krakowscy Piotr Eugenia,Sejny, Zawadzkiego
Groblewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego
Karwowska Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Turowicz Zdzisław Celina,Sejny, Zawadzkiego
Bednarscy Krzysztof Emilia,Sejny, Zawadzkiego
Łapińscy Tomasz Dorota,Sejny, Konarskiego
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego
Boguszewscy Henryk Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Korzenieccy Stanisław Alina,Sejny, Zawadzkiego
Ołów Andrzej Renata,Sejny, Zawadzkiego
Zwolińscy Leszek Beata,Sejny, Zawadzkiego
Jodzis Dariusz Renata,Sejny, Mickiewicza
Sidor Zofia,Sejny, Mickiewicza
Draugialis Krzysztof Ewa,Sejny, Mickiewicza
Zdancewicz Cecylia,Sejny, Mickiewicza
Waluś Zbigniew Lucyna,Sejny, Mickiewicza
Wasilewska Romualda,Sejny, Mickiewicza
Auron Józef Grażyna,Sejny, Leśna
Kuźniccy Mirosław Barbara,Sejny, Konarskiego
Sidor Grzegorz Maria,Sejny, Leśna
Czokajło Wiesław Irena,Sejny, Leśna
Kijewscy Fabian Teresa,Sejny, Leśna
Wojciechowski Algiment,Sejny, Projektowana III
Gryguć Stanisław Janina,Babańce



Balewicz Marianna,Babańce
Sapiega Dorota,Babańce
Gryguć Józef Jadwiga,Babańce
Gryguć Andrzej Bożena,Babańce
Głemboccy Józef Danuta,Babańce
Bednarscy Henryk Renata,Babańce
Sitko Irena,Babańce
Koneszko Robert Katarzyna,Babańce
Myszczyńscy Jarosław Renata,Babańce
Abramowicz Jan Marzena,Babańce
Matulewicz Franciszek Jadwiga,Babańce
Przezwiccy Roman Danuta,Babańce
Dąbrowscy Stefan Leokadia,Babańce
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce
Poszwa Mariusz Justyna,Babańce
Maksimowicz Krystyna,Babańce
Hołubowicz Tadeusz Iwona,Babańce
Głowińscy Mariusz Anna,Babańce
Głemboccy Grzegorz Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Maciej Bogumiła,Babańce
Stankiewicz Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Modzelewscy Czesław Anna,Sejny, Woj. Polskiego
Pietrewicz Marcin,Sejny, Wojska Polskiego
Plesiewicz Maciej Patrycja,Sejny, Wojska Polskiego
Jursza Ireneusz Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowscy Krzysztof Iwona,Sejny, Woj. Polskiego
Dzienisiewicz Leonard Janina,Sejny, Woj. Polskiego
Nowaccy Piotr Renata,Sejny, Wojska Polskiego
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, Woj. Polskiego
Głemboccy Henryk Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Rzodkiewicz Stanisław Alicja,Sejny, Woj. Polskiego
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Masalscy Zdzisław Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Benedykta Janina,Sejny, Wojska Polskiego
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Intencje mszalne 15.02.-01.03.2015
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 w 75 rocz. pierwszych
wywózek na Sybir
+Leonard Kusojć (15 rocz.)
11:30 +Franciszek Miszkiel
Żegary: LT
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg)
Krasnowo g. 12.00: +Ryszard Małkiński i zm. z rodz.
17:30 O błog. Boże dla dzieci i wnuków z r. Sosnowskich, Stankiewiczów i Gryguciów
PONIEDZIAŁEK, 16 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Lucjan Dembowski (18 rocz.) i rodzice
08:00 +Władysława Rekuć (8mc)
13:00LT: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI LITWY
+Andrzej Balewicz (2 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość
dla Macieja w 18 rocz. urodzin i dla rodz.
17:30 +Maria +Stanisław Rosińscy
17:30 +Bernard Stankiewicz (1 rocz.)
WTOREK, 17 lutego 2015
06:30 +Wacław Pawełek (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Eugenia Kuklewicz (5 rocz.) +Bronisław
i zm. z rodziny
08:00 +Janina Pietuszko (4 rocz.)
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
17:30 +z rodz. Nowalskich, Guziewskich i Wiaktorów
17:30 +Stanisław i zm. z rodz. Adamowiczów
17:30 +Adam Jakubowski (5 rocz.)
ŚRODA, 18 lutego 2014 POPIELEC
06:30 O ochronę daru życia dzieci poczętych, aby
szczęśliwie przyszły na świat i dostąpiły łaski
Chrztu Świętego
08:00 +Jan Namiotko (8mc)
10:00 O błog. Boże dla rodz. Sławińskich
13:00LT +Magdalena Bartnik (greg)
16:00 +Barbara Miszkiel +Henryk Wąsewicz
17:30 +Marianna +Stanisław i rodzice
CZWARTEK, 19 lutego 2015
06:30 +Marianna +Jan +Marian +Kazimierz
z r. Kluczników i Łukaszewiczów
08:00 +Jan Brzeziński (10mc)
08:00 +Regina Naumowicz (7 rocz.)
17:30 +Romuald Ludorf (28 rocz.)
17:30 +Czesław Miszkiel (1 rocz.)
17:30 +Magdalena Bartnik (greg)
PIĄTEK, 20 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Leon Luto
08:00 +Antoni Szkarnulis (10 rocz.)
08:00 +Paweł Margiewicz (11 rocz.) +Józef Matecki
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17:30 +Maria Grycel (3 rocz.)
17:30 +Józef Janczulewicz
17:30 +Franciszek Baranowski (19 rocz.)
+Władysława +Franciszek
SOBOTA, 21 lutego 2015
06:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Grzegorza
Prolejko w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Mieczysław Sulżyński (16 rocz.)
+Anna Rogucka
08:00 +Stanisław Dobuszyński i rodzice
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
08:30 Egzekwie: Bogusława Borowska (5 rocz.)
17:30 +Piotr Senda (1 rocz.) +Janina
17:30 +Bogusława Borowska (5 rocz.)
17:30 +Klemens (9 rocz.) +Henryka +Zofia
+Franciszek z r. Misiukanisów
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 22 lutego 2015
07:00 +Romuald Fejfer (8 rocz.)
08:30 +Aleksander (8 rocz.) +Helena (34 rocz.)
z r. Pachuckich, Działakowskich i Wołukanisów
10:00 +Władysława Wysocka i rodzice
Żegary 10:00 LT:
11:30 +Leonard Kusojć +Sybiracy +Łagiernicy
+Żołnierze AK
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg)
Krasnowo g. 12.00: Za parafian
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Lucyny
i Grzegorza Prolejko
PONIEDZIAŁEK, 23 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Janina Konopko
08:00 +Eugeniusz Kordowski (7 rocz.)
08:00 +Stanisław +Anna +Stefania Święciccy
17:30 +Alicja Tujakowska (5mc)
17:30 +Teresa Sidor (6mc)
17:30 +Anna Maksimowicz (2mc)
WTOREK, 24 lutego 2015
06:30 Dziękczynno-błagalna w 49 rocz. ślubu
Haliny i Tadeusza i o błog. Boże dla Julii
w 18 rocz. urodz.
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Leokadia Wojnowska (11mc)
08:00 +Marianna Palewicz-Baranowska (2mc)
17:30 +Edward i zm. z rodziny
17:30 +Henryk Biziewski (4mc)
17:30 +Lucyna Linkiewicz (1 rocz.)
ŚRODA, 25 lutego 2015
06:30 +Mieczysław Żyliński (5 rocz.) +Weronika
08:00 +Wacława Wołągiewicz (10mc)
08:00 +Magdalena Bartnik (greg)
17:30 +Marianna Milewska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisława Maciejewska
CZWARTEK, 26 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Antoni Mielech (9 rocz.)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Andrzeja i rodziny



17:30 +Antoni Gibas (6 rocz.)
17:30 +Halina Zackiewicz (2 rocz.)
PIĄTEK, 27 lutego 2015
06:30 +Magdalena Bartnik (greg)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (1 rocz.)
17:30 O światło Ducha Świętego i mądrość we
właściwym rozeznaniu metody In vitro i za
pracowników Służby Zdrowia
17:30 +Bronisław +Gabriela +Otylia Zajko +Tadeusz
SOBOTA, 28 lutego 2015
06:30 +Henryka +Weronika +Wacław +Czesław
i z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Marianna Niewulis (1 rocz.)
08:00 +Józef Deguć (19 rocz.)
08:00 +Gedymin Boraczewski

08:00 +Marianna Tomczyk (m-c od pogrzebu)
17:30 +Magdalena Bartnik (greg)
17:30 +Alicja Agafonow (6mc)
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 1 marca 2015
07:00 +Halina Gawinowicz
08:30 +Natalia Miszkiel (10 rocz.)
10:00 +Mieczysław Ferens (greg)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Haliny i Mariana
Paszkowskich w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
Żegary: LT
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg) +Edward Delnicki
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Franciszek Staniewicz (28 rocz.)

Ogłoszenia duszpasterskie

D
Ś

obiega końca czas tegorocznego karnawału, a w liturgii Kościoła pierwszy okres tzw. czasu zwykłego w ciągu roku. Dzisiejsza niedziela jest szóstą zwykłą w ciągu roku.
roda Popielcowa, 18 lutego otwiera święty, czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym
znakiem naszego wejścia na drogę nawrócenia i pokuty jest posypanie głowy popiołem. Wielki Post
– czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze
serca na owocne przeżycie najważniejszych dla nas chrześcijan świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Zapraszamy na Eucharystię rozpoczynającą ten niezwykły okres. Msze Święte będą celebrowane o godz.
6.30; 8.00; 10.00; 13.00 (LT); 16.00 - dla dzieci i młodzieży; 17.30. W tym dniu obowiązuje post ścisły, tj.
ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta (od 18 do 60 r. życia),
oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jak w każdy piątek (od 14 r. życia do jego końca).
głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Pierwsza w
tym okresie Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątek o 17.00, potem wieczorna Msza św.; Dzieci
zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 16.00; a młodzież we czwartek o 18.00. Nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie w niedzielę o godz. 17.00. Przychodzących na Mszę św.
w niedzielę wieczorem zachęcamy o wcześniejszy udział w Gorzkich Żalach i wysłuchaniu kazania
pasyjnego, bowiem w czasie Mszy św. już kazania nie będzie. Gorzkie Żale będziemy również śpiewać
po sumie z myślą o naszych parafianach z wiosek.
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.
urs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa odbywa się w naszym dekanacie w Smolanach, gdzie znajduje się Dom Rekolekcyjny
w trybie weekendowym dwa razy w roku: w lutym (od 13 do 15 lutego) i w kwietniu (od 17 do 19
kwietnia). Należy wcześniej się zapisać. Jest też możliwość uczestniczenia w kursie przedmałżeńskim
w Suwałkach, w Parafii Bł. Anieli Salawy w dniach 22-22 marca. Treści spotkań kierowane będą zarówno
do narzeczonych, ale też i do małżonków, którzy pragną odkryć nową świadomość, smak. głębię oraz
inspiracje powołania małżeńskiego. Porządek spotkań: w piątek, 20 marca o godz. 17.00-22.00; w sobotę
09:00-22.00, a w niedzielę 09:00-13:00. Miejsce spotkań: Dom Rekolekcyjny „Betania” w Suwałkach, ul.
Łanowa 13, Parafia Bł. Anieli Salawy. Zgłoszenia i bliższe informacje: ks. Szymon Klimaszewski, e-mail:
szymonbetania@gmail.com; tel. 87 5665736 kom. 693556657.
sza Święta w Krasnowie odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 12.00. Zapraszamy do uczestnictwa na tę Mszę św. wszystkich mieszkańców Krasnowa, Sankur i okolicznych miejscowości.
Na razie zbiera się na tej Mszy średnio 20 osób.
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SIEWCA MŁODYCH
Słów kilka o ŚDM…
Światowe Dni Młodzieży to odbywające się co dwa-trzy lata
spotkania młodych katolików z całego świata, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku. Przyszłoroczne
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Polsce,
w Krakowie w dniach
26 lipca – 31 lipca. Starania o organizację
ŚDM w Krakowie podjął
kard. Stanisław Dziwisz.
Zostały one poparte
przez Konferencję Episkopatu Polski i samorządowców.
Są to drugie ŚDM organizowane w Polsce, pierwsze odbyły
się w Częstochowie w 1991 r. Opracowała Sylwia Moroz

W 2015 r. , decyzją Sejmu Rzeczpospolitej, obchodzimy Rok św.
Jana Pawła II. Dlatego w kilku krótkich notka biograficznych chcemy
przybliżyć Państwu historię świętego Papieża Polaka.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja
1920 roku w Wadowicach.
Był drugim synem Karola Wojtyły i
Emilii z Kaczorowskich. Karol w
wieku 9 lat, stracił swoją matkę.
Jego wychowaniem zajął się ojciec. W szkole uznawano Karola za
utalentowanego i wysportowanego chłopca. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach.
W 1938 roku rozpoczął studia w
Krakowie. Zostały one chwilowo
przerwane ze względu na wojnę,
jednakże po zorganizowaniu tajnych spotkań studentów, powrócił do nauki. Studia ukończył w
1941 roku. W tym czasie rozwinął
swój talent do pisania wierszy oraz
do występów teatralnych. W 1941
roku zmarł jego ojciec.
Opracował Paweł Cyruszys

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
Nr 150/2015

11

Z ŻYCIA PARAFII
ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Osoby konsekrowane, które żyją skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie miejsc
kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec bożków pieniądza
i konsumpcjonizmu, a z drugiej świadczą o możliwości budowania społeczeństwa bardziej solidarnego,
wrażliwego na potrzeby bliźnich. Ci, którzy składają ślub posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem sprzeciwu wobec żądzy władzy, ale także wobec ubóstwiania demokracji, w której większość zawsze
miałaby mieć rację. Natomiast radośnie przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym świecie znakiem
sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym świadectwem, że
„Bóg sam wystarczy”, jak mawiała św. Teresa z Avila. (z listu Pasterzy Kościoła w Polsce)
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