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MOC SŁOWA
Niedziela XXX Zwykła – 25.10.2009
Mk 10, 46-52 

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym 
tłumem wychodził z Jerycha, niewido-
my żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, 

siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus 
z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, 
żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu 
Dawida, ulituj się nade mną”. Jezus przystanął i 
rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, 
mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. 
On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł 
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, 
abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rab-
buni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drogą”.

Refleksja niedzielna:
Praktyczny ateizm umarł. Już prawie nikt nie 

ośmiela się wystąpić publicznie i dowodzić, że Bóg 
umarł. Ateizm ten został jednak zastąpiony przez 
pełzający ateizm, przez szeroko rozpowszechnioną 
wiarę w ,,boską Istotę, wyższą Moc”, w coś, co jest 
tak daleko, jak to tylko 
możliwe, i równie mało 
ma coś wspólnego z ży-
ciem. Nie jest to jednak 
żadna wiara - przynaj-
mniej nie chrześcijańska. 
Wiara chrześcijańska 
liczy się z Bogiem, liczy 
się z Nim i liczy na Niego 
w małych, codziennych 
wojnach i trudnościach, jakie trzeba prowadzić 
i z jakimi trzeba się borykać w pracy, we wzajemnych 
relacjach, w lękach i troskach, które są ciężarem. 
Dlaczego? Po co?

Bo zaufałem Bogu, bo traktuję Go poważnie, bo 
trzymam Go za słowo, bo Mu wierzę. Pytanie, które 
Jezus stawia ślepemu Bartymeuszowi: ,,Co chcesz, 
abym ci uczynił?”, wolno nam odnieść też do samych 
siebie, wolno nam potraktować bardzo osobiście. To 
mnie Jezus pyta: ,,Co chcesz, abym ci uczynił?” A wte-
dy nie może ani nie powinno utkwić mi – nikomu 
z nas - w gardle żadne życzenie, żadna prośba, nawet 
żadna tęsknota, którą już prawie pogrzebaliśmy, 
o której zaledwie jeszcze pamiętamy, o której trudno 
byłoby nam mówić. Mówi się o ślepym zaufaniu, 

a nawet ślepej wierze, ale nasza wiara nie jest ślepa. 
Przeciwnie, kto wierzy i ma zaufanie, dostrzega to, co 
dla innych, niby widzących, jest zakryte.

Michael Tillmann

Niedziela – 01.11.2009
Uroczystość Wszystkich Świętych 
Mt 5,1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego ucznio-
wie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał 

ich tymi słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 

będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 

posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawied-

liwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-

sierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 

Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, al-

bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 

dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urą-
gają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie 
wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie”.

Refleksja niedzielna:
Nie wszystkim muszą się podobać (najczęściej 

barokowe) obrazy świętych, którzy z wywróconymi 
oczyma l pełny ml zachwytu twarzami wpatrują się w 
niebo, gdy oprawcy dręczą ich ciała przerażającymi 
narzędziami tortur. Im większa niebiańska ekstaza 
maluje się na ich twarzach i im żarliwiej ich oczy 
wypatrują tamtego świata, tym mniej realne wydają 
się wszystkie – nawet najbardziej straszne – ziemskie 
cierpienia. Błogosławieni czystego serca! Błogosła-
wieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawied-
liwości! Czy tak wygląda świętość?Życie Jezusa było 
inne. Szedł tam, gdzie zdawało się panoszyć ludzkie 
nieszczęście, nie o ba wiał się krytykować nieludz-
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kich systemów władzy, nie odstraszaty Go ani lęk, 
ani choroba, sam doświadczył trwogi przed męką, 
opuszczenia przez Boga i nie skrywał przed świa-
tem skargi, przepełniającej Jego serce konające na 
krzyżu. Obce Mu było kierowanie pełnego zachwytu 
spojrzenia w niebo i odwracanie go od nędzy świata, 
i to nawet w nowoczesnym wariancie, który znaczy 
mniej więcej tyle:,,Każdy musi sam wiedzieć, na czym 
polega jego szczęście!” Dlatego Jezus nazywa błogo-

sławionymi tych, którzy 
jeszcze nie urządzili się 
w realiach tego świata. 
Którzy zakłócają spokój 
społeczeństwa swoim 
smutkiem, swoją naiw-
nością, swoim głodem 
za sprawiedliwością. 
Listę błogosławionych 
można by oczywiście 
wydłużyć: Błogosła-

wieni, których ogarnia smutek, stysząc czy czytając 
w dziennikach o tragediach, jakie codziennie spo-
tykają niewinnych ludzi. Błogosławieni, którzy nie 
milczą, gdy w rozmowach przy stole zaczyna się 
mówić o ,,tych innych, którzy przecież wszyscy są 
terrorystami, bezbożnikami, zdrajcami” albo o „Ży-
dach, którzy przecież są odpowiedzialni za wszelkie 
zło”. Błogosławieni, którzy jeszcze wierzą, że również 
dla Marii z Sudanu i Marty z Gwatemali musi być 
jakaś przyszłość. Błogosławieni, którzy niewzrusze-
nie wierzą w nowe niebo i nową ziemię: to oni są na 
najlepszej drodze do świętości.

Chństina Bramkamp

Módlmy się, aby wierzący różnych reli-
gii, dzięki świadectwu życia i braterskiemu 
dialogowi, jasno ukazali, że imię Boga jest 
zwiastunem pokoju.

Módlmy się za nas samych, aby nasze 
czyny i słowa były dla innych wyraźnym 
znakiem naszej wiary w powtórne przyjście 
naszego Pana jako Pana dziejów i pełnego 
miłosierdzia Sędziego żywych i umarłych.

Intencje modlitwy na listopad
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Zdało się oczom głupich, 
że pomarli, a oni żyją w pokoju… 

Pamięć o zmarłych jest konsekwencją wia-
ry w najważniejszą prawdę, iż Jezus Chrystus 
jest zmartwychwstały i żyjący. On sam mówi: 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 
we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na 
wieki” (J 11,25-26). Nauczyciel stawia pytanie, 
jak wtedy po śmierci Łazarza postawił Marcie: 
„Wierzysz w to?”. 

Pytanie zawsze aktualne. Zwłaszcza wte-
dy, gdy przychodzi doświadczenie śmierci 
kogoś bliskiego, gdy przychodzi rozstanie, 
gdy trzeba pożegnać ojca, matkę, osobę ko-
chaną, może dziecko. Gdy serce rozdarte z 
żalu, gdy łzy same cisną się do oczu, bo przy-
chodzi świadomość, że tego kogoś już nie ma 
wśród żyjących. To trudne doświadczenie. 
Jezus też płakał dowiedziawszy się o śmierci 
Łazarza. Ale my, uczniowie naszego Zbawicie-
la, mamy wiarę, mamy też Jego zapewnienie 
o życiu wiecznym. Dlatego ból serca składa-
my w modlitwie, powierzając Bogu, który 
jest Panem Życia osobę, która przekroczyła 
już próg śmierci. Chrystus też prawdziwie 
umarł. Z pewnością Jego Matka i najbliżsi 
mieli zbolałe serca, ale modlili się do Boga, w 
Nim szukając nadziei. I ta nadzieja rozbłysła 

zmartwychwstaniem Chrystusa, życiem, któ-
re jest w Bogu i nigdy się nie kończy. 

Nasze modlitwy za zmarłych mają sens, 
bo ich motywem jest wiara. Bo nasi zmar-
li są w ręku Boga, bo są na Bożym sądzie, 
a ich czyny idą za nimi. Oni prawdziwie żyją, 
dopiero teraz żyją, to my ciągle umieramy, 
a oni żyją. Ale Bóg takimi uczynił nasze relacje  
z nimi, że ich los poniekąd złożył w nasze ręce, 
tzn. uzależnił od modlitwy Kościoła. Dlatego 
Wspólnota wierzących w każdej Eucharystii 
powierza w modlitwie eucharystycznej tych, 
którzy „zasnęli z nadzieją zmartwychwstania 
i tych, którzy w Twojej łasce odeszli z tego 
świata”. Msza św., Eucharystia jest najowoc-
niejszym wyrazem naszej troski o „los” na-
szych zmarłych. 

Jak to dobrze, że mamy taką świadomość 
zamawiając w intencji zmarłej osoby Mszę 
św. A w listopadzie codzienna modlitwa w 
tzw. wypominkach, czy bardziej należałoby 
powiedzieć wspominkach jest troską Kościoła 
o dusze, które żyją i oby dzięki naszej modli-
twie oczyszczone z nie odpokutowanych za 
życia ziemskiego grzechów oglądały Boga 
twarzą w twarz, a więc były błogosławione, 
czyli szczęśliwe.

List do nas
A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość 

dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako 
nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego 
Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.  

                                                                                          (1 Tes 3,12-13)
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Rok Kapłański w Kościele
W Roku Kapłańskim czytamy List Papieża Benedykta XVI, 
w którym Papież ukazuje nam postać Świętego Proboszcza z Ars, św. Jana Marii Vianeya: 8

Chciałbym dodać, odwołując się do adhorta-
cji apostolskiej Pastores dabo vobis papieża Jana 
Pawła II, że posługa kapłańska ma radykalną „for-
mę wspólnotową” i może być wypełniona tylko 
w komunii kapłanów ze swym biskupem. Trzeba, 
aby ta komunia między kapłanami a także ze swym 
biskupem, mająca swe podstawy w sakramencie 
święceń i przejawiająca się w koncelebracji eucha-
rystycznej, wyrażała się w różnych konkretnych 
formach rzeczywistego i afektywnego braterstwa 
kapłańskiego. Tylko w ten sposób kapłani będą 
umieli żyć w pełni darem celibatu i będą zdolni 
do sprawiania, by rozkwitały wspólnoty chrześci-
jańskie, w których powtarzane są cuda pierwszego 
przepowiadania Ewangelii. 

Dobiegający końca rok św. Pawła kieruje 
także naszą myśl ku Apostołowi Narodów, w któ-
rym jaśnieje przed naszymi oczyma wspaniały 
wzór kapłana, całkowicie „oddanego” swej posłu-
dze. Jak pisze: „miłość Chrystusa przynagla nas, 
pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszyst-
kich, to wszyscy pomarli” (2 Kor 5,14). Dodał jesz-
cze: „za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, 
już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich 
umarł i zmartwychwstał” (2 Kor, 5,15). Jaki lepszy 
program można by zaproponować kapłanowi 
starającemu się o rozwój na drodze doskonałości 
chrześcijańskiej?

Drodzy kapłani, uroczystości 150 rocznicy 
śmierci św. Jana Marii Vianneya następują bezpo-

średnio po dopiero co za-
kończonych obchodach 
150 rocznicy objawień 
w Lourdes (1858). Już w 
1959 r. papież Jan XXIII 
zauważył: „Krótko przed 
zakończeniem przez św. 
Proboszcza z Ars pełnego 
niebiańskich zasług życia, 
w innej okolicy Francji 
ukazała się Ona niewinnej 
i pokornej dziewczynce, by przez nią macierzyń-
skim upomnieniem wezwać ludzkość do modli-
twy i chrześcijańskiej pokuty; a dostojny Jej głos, 
do dziś poruszający dusze mimo upływu wieku, 
dźwięczy długo i szeroko jakby w nieskończoność. 
W rzeczy samej czyny i słowa kapłana, wyniesione-
go do czci Świętych, którego setną rocznicę obcho-
dzimy, jakby jakimś uprzedzającym niebiańskim 
światłem oświetliły nadprzyrodz ne prawdy, które 
objawione zostały w grocie w Lourdes niewinnej 
dziewczynce. On sam żywił wielkie nabożeństwo 
do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy, 
w r. 18�6 poświęcił kościół parafialny Maryi Niepo-
kalanie Poczętej, a w r. 1854 uczuciami najgłębszej 
czci i radości witał dogmat katolicki, który tę praw-
dę nieomylnym orzeczeniem zdefiniował”. Święty 
Proboszcz zawsze przypominał swoim wiernym 
„Jezus Chrystus, dawszy nam wszystko, co mógł 
nam dać, pragnie nas jeszcze uczynić dziedzicami 
tego co ma najcenniejsze, to znaczy swojej Naj-
świętszej Matki”.  (cdn)

Boże Twoje dni trwają bez końca,
a Twoje miłosierdzie jest bez granic,
Spraw, abyśmy zawsze pamiętali,
że nasze życie jest krótkie,
a godzina śmierci przed nami zamknięta.
Prosimy Cię, daj nam łaskę
abyśmy z mocną wiarą,
z pełną pociechy nadzieją
oraz doskonałej miłości 
doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Modlitwa za zmarłych
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Psałterz Maryjny
Różaniec Najświętszej Maryi Panny stanowi 

najpopularniejsze nabożeństwo, które łączy w so-
bie modlitwę ustną i modlitwę w myślach, przez 
powtarzane najpiękniejsze modlitwy. 

W Sejneńskiej Bazylice znajdują się obrazy 
i rzeźby, świętych którzy przed wiekami uformo-
wali i rozsławili nabożeństwo Różańca Świętego, 
upowszechnione pod nazwą Psałterz Maryjny. 
Święty Dominik Guzman założyciel zakonu ka-
znodziejskiego – dominikanów (żył w latach 1170 
– 1221) jak podaje tradycja, rozsławił Różaniec 
– inspirowany przez Najświętszą Maryję Dziewi-
cę, która powiedziała: „...jeśli chcesz pozyskać dla 
Boga te zatwardziałe serca, propaguj mój Psałterz”. 
Papież Leon XIII napisał o św. Dominiku „Supremi 
apostolatus, nie za pomocą broni, lecz za sprawą 
najgorliwszej wiary w nabożeństwo świętego Ró-
żańca, którego był pierwszym 
propagatorem i który osobi-
ście i poprzez swych synów 
(braci zakonnych) zaniósł go 
w cztery strony świata”. Obraz 
św. Dominika znajduje się na 
lewym filarze prezbiterium 
bazyliki. Zaś na szczycie pro-
spektu organowego umiesz-
czono XVIII wieczne rzeźby, 
przedstawiające symboliczną 
scenę, gdzie Matka Boża z 
Dzieciątkiem podaje różaniec 
klęczącemu Dominikowi. Po 
prawej figura św. Katarzyny 
w koronie cierniowej – mę-
czennicy z Aleksandrii. Za swą 
nieugiętą, chrześcijańską po-
stawę – torturowana, została 
ścięta około �07 – �12 roku.

W średniowieczu rozprze-
strzenianiu się tego nabo-
żeństwa towarzyszył zwyczaj 
wychwalania Maryi Dziewicy 
imieniem „Róża”, co związane 
było z jednym z objawień, w 
czasie którego Najświętsza 
Maryja wyjawiła, że ilekroć 
ktoś odmawia „Zdrowaś Ma-
ryjo”, Ona dostaje kwiat róży. 
Dlatego Jej wizerunek przybie-

rano bukietami róż i opiewano Jej cnoty jako „ogród róż” 
– łacińskie „rosarium”. Stąd najprawdopodobniej słowo 
„różaniec” pochodzi i przetrwało do dziś.

W XV wieku dominikanie nadali Różańcowi 
układ 150 Zdrowaś Maryjo podzielony na dziesiąt-
ki i umieścili przed każdą Ojcze Nasz. 

Papież Pius V w 1569 roku ustanowił 15 tajem-
nic różańcowych w obecnym brzmieniu z podzia-
łem na tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. 
Zwycięstwo Ligi Świętej nad muzułmanami w bi-
twie morskiej pod Lepanto, przypisał wstawien-
nictwu Matki Bożej Różańcowej i ogłosił dzień 
7 października, świętem Matki Boskiej Zwycięskiej. 
Obraz św. Piusa V znajduje się w ołtarzu bazyliki 
w lewej bocznej nawie. W tle obrazu znajduje 
się okno w którym widać okręty biorące udział 
w bitwie morskiej pod Lepanto. Papież Grzegorz 

XIII ustanowił to święto dniem 
Matki Boskiej Różańcowej. 

Przez wieki, wielu świę-
tych głosiło i opisywało naukę 
o nabożeństwie różańcowym, 
w tym św. Ludwik Maria Grig-
nion de Montfort, który napisał 
specjalną książkę „Przedziwny 
sekret Różańca Świętego”. Po-
wstały także niezliczone do-
kumenty papieskie traktujące 
o Różańcu Świętym.

Nasz umiłowany Ojciec 
Święty Jan Paweł II, Listem 
Apostolskim Rosarium Vir-
ginis Mariae datowanym na 
16. X. 2002 r. wprowadził do 
Różańca, rozważanie Tajem-
nic Światła. W tekście Listu 
Apostolskiego czytamy: „Aby 
rozwinąć chrystologiczny 
wymiar różańca, stosowne 
byłoby uzupełnienie, które 
– pozostawione swobodnemu 
wyborowi jednostek i wspól-
not – pozwoliłoby objąć także 
tajemnice życia publicznego 
Chrystusa między chrztem 
w Jordanie a męką”.

(zebrał – Eugeniusz)

Różaniec odmawiany powoli i rozważany w rodzinie, grupie czy osobiście, stopniowo przybliży was do uczuć Jezusa 
Chrystusa i Jego Matki, przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego zbawienia. 

                                                                                                   (Jan Paweł II w przemówieniu 6 maja 1980 r.)

najcenniejsza modlitwa
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Sens ludzkiego życia
„Nikt z nas nie żyje dla siebie, i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli 
zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu i w śmierci należymy do Pana.”(Rz 14,7-8).

W jesienne dni, dni listopadowe spójrz-
my z wdzięcznością na otaczający nas świat, 
jego przemijanie, obumieranie przyrody, tre-
ści pełen tajemnic związanych z życiem i po 
śmierci i spróbujmy sobie odpowiedzieć na 
te trudne pytania. Chociaż odpowiedź na te 
pytania jest trudna, to jednak dotykają one 
naszego istnienia- naszego życia. Warto za 
to szukać odpowiedzi w naszym sercu, a gdy 
znajdziemy zapanuje w nas radość i będziemy 
cieszyć się wielkim darem otrzymanym od 
Pana Boga- darem jakim jest nasze życie.

Jednym celem naszego życia jest powoła-
nie do świętości, z pomocą nam przychodzą 
wszyscy nasi święci, których Uroczystość ob-
chodzimy 1-go listopada, a którzy osiągnęli 
już chwałę  nieba.

Nasze życie ziemskie kończy się śmiercią, 
a zatem żyję po to aby umrzeć, ale chyba 
to nie koniec, żyję bo Pan Bóg tak chciał, 

żyję po to, aby odkrywać prawdę o sobie i o 
Panu Bogu. Pan Bóg przypomina nam przez 
różne wydarzenia naszego życia, aby w końcu 
oprzeć się na Nim i wybierać do końca Jego 
wolę, i żyję na ziemi po to, aby dojrzeć do 
życia w niebie, a w tym moim życiu pomocą 
jest Matka Boża.

Przeciwieństwem życia jest śmierć. Świa-
domość, że życie się nie kończy, lecz zmienia, 
oraz że już teraz możemy mieć udział w życiu 
Boga i zakosztować Jego słodyczy, sprawia, że 
miłość jest potężniejsza od śmierci. Bliskość 
Boga sprawia, że cieszymy się życiem, jakie 
od Niego otrzymaliśmy. Życie jest dobrem, 
którego z niczym nie można porównać. 

Maryjo, pomóż każdego dnia na nowo 
odkrywać sens mojego życia, bym go nie 
zmarnowała i nie straciła.

                                                                               (Jadwiga)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament małżeństwa: 
10/10/2009
Magdalena Lipiec i Bogdan Jasiński
Justyna Dąbrowska i Mariusz Poszwa
17/10/2009
Magdalena Stachurska i Michał Nowalski

Sakrament 
Chrztu Świętego:  
11/10/2009 
– Kacper Makarewicz *
– Agata Szeszko 
– Mikołaj Wowak 
– Marta Jurkiewicz

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  0875162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

Odeszli do wieczności:
 Edmund Jasiński, Suwałki (l. 58) zm. 09/10/2009
 Józef Korzeniecki, Bubele (l. 59) zm. 12/10/2009
 Henryk Hołdyński, Sejny (l. 50) zm. 12/10/2009
 Jan Sujet, Sejny (l. 52) zm. 14/10/2009

Współczesny człowiek uwielbia Chrystusa 
adoruje, a zarazem poniża i wyszydza. Jeste-
śmy świadkami, jak w środkach społecznego 
przekazu pseudoartyści kpią z Chrystusa i 
obrażają największe świętości. Chcielibyśmy, 
aby te same media pokazały tysiące ludzi, 
którzy w zaciszu kościołów przy wystawio-
nym Najświętszym Sakramencie, na kolanach 
adorują i uwielbiają Jezusa.

Jezus Chrystus od wielu już lat wybrał 
i nasz kościół na swe mieszkanie i dniem i 
nocą mieszka wśród nas ww tym miejscu, 
ukryty pod postacią chleba. Tu w taberna-
kulum czeka na nas pełen miłości, że przyj-
dziemy do Niego, odwiedzimy, uwielbimy 
i okażemy Mu swoją miłość i wdzięczność.

W każdy pierwszy piątek miesiąca i Ty 
także wejdź do naszego kościoła. Tu czeka 
Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sa-
kramencie. Usłyszysz wtedy ciszę, a w ciszy 
mówi Bóg- i uciszę się doi głębi i spocznę rosą 
na twoich wargach. Zawołasz wtedy- Panie 
dobry jak chleb... bądź pochwalony, bądź 
adorowany, teraz i na Święty Jan Maria Vian-
ney patron kapłanów, po przybyciu do Ars 
codziennie przed rozpoczęciem swoich zajęć, 
modlił się całe godziny z wielką czcią przed 
Jezusem w tabernakulum o nawrócenie swej 
zobojętniałej na pół pogańskiej parafii. Dla-
tego tak podziwiał pewnego chłopa z Ars, o 
którym opowiedział raz podczas kazania o 
Najświętszym Sakramencie:” Na samym po-
czątku, kiedy byłem w Ars, mieszkał tu pewien 
człowiek, który nie przeszedł obok kościoła, 
nie wstąpiwszy do  niego. Rano, idąc do pracy, 
i wieczorem, kiedy wracał, zostawiał motykę i 
szpadel przed drzwiami kościoła i przez długi 
czas pozostawał na adoracji przed Najświęt-
szym Sakramentem. 

O, jak bardzo lubiłem na to patrzeć! Zapy-
tałem go raz, o czym on rozmawia z naszym 
Panem podczas długich odwiedzin. Wiecie, 
co on mi na to odpowiedział? – O księże 
proboszczu, ja nic Mu nie mówię, patrzę na 
Niego, a On patrzy na mnie!”

Prostą, lecz ożywioną głęboką wiarą po-
bożność św. Jana Marii Vianneya można streś-
cić w jednym zdaniu:” Wszystko tu jest, moje 
dzieci!... Co robi nasz Pan w Tabernakulum?- 
On czeka na nas!” 

(z kazania świętego Proboszcza z Ars)
                                                                                             Irena

Adorujemy Chrystusa!
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, obchodzona jest uroczystość poświę-
cenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego 

patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony 
jest zazwyczaj odpust parafialny. U nas mamy dwie główne uroczystości odpustowe: �1 maja – Nawiedzenie 
Najśw. Maryi Panny – takie jest wezwanie Parafii i drugi 7 września – Rocznica Koronacji Figury naszej Pani 
Sejneńskiej. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu 
Bogu, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dziękujemy 
dzisiaj Bogu za dar naszej świątyni i modlimy się za fundatorów i budowniczych naszego kościoła oraz za 
wszystkich, którzy troszczą się o godny wystrój i pobożne sprawowanie liturgii w naszej bazylice. 

2 Poświęcenie nowych pomników na cmentarzu i modlitwa za zmarłych, którym te nagrobki wystawiliśmy 
będzie jutro, w poniedziałek 26 października od godz. 9.00. Jeden kapłan będzie na starym drugi na 

nowym cmentarzu. Można podejść i poprosić kapłana o modlitwę.

� Rozpoczynamy dzisiaj cykl katechez o podstawowych prawdach wiary naszej, które mają za zadanie 
wprowadzić nas głębiej w życie chrześcijańskie. Troje katechistów (prezbiter, kleryk i osoba świecka) 

będą mówić nam o żywej obecności Jezusa Chrystusa, który pragnie wejść w nasze życie, aby je przemienić 
i uszczęśliwić, ożywić pragnienie poznania miłości Boga i świadczenia tej miłości wobec naszych braci i sióstr. 
Katechezy dzisiaj rozpoczęte będą prowadzone w poniedziałki i czwartki po wieczornej Eucharystii. Drodzy 
Siostro i Bracie, przyjdź, posłuchaj, przyjmij słowo, obudź w sobie pragnienie życia wiarą żywą!

4 Przed nami ostatni różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych 
objawieniach i wielu Świętych wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. 

Jako chrześcijanie, nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest ró-
żaniec, w myśl zawołania Sługi Bożego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie gromadzimy się na 
Eucharystii, którą łączymy z nabożeństwem różańcowym. Wszystkich bez wyjątku zapraszam na tę modlitwę 
zgromadzonego wokół Maryi Kościoła. Różaniec dzisiaj o 17.00, a w tygodniu w połączeniu z wieczorną Mszą 
św. Dzieci modlą się na Różańcu w środę i piątek o 16.�0, młodzież w piątek o 18.00. 

5 W środę, 28 października, czcimy w liturgii świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w 
ich świadectwo, będziemy prosić Boga o silną wiarę. Na chrzcie świętym i nasze imiona padły z ust Boga. 

I my powinniśmy pójść za Jezusem i całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej 
drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych 
potrzebach. W wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, 
połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu 
jego liturgicznego wspomnienia!?

6 W przyszłą niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół wychwala Pana 
Boga za świętych i błogosławionych. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem 

zaświadczyli, że można żyć przyzwoicie, że człowiek jest w stanie wybierać i pomnażać dobro. Każdego roku 
szeregi świętych powiększają się o kolejnych Bożych synów i córki, także spośród nas, Polaków. Radujemy 
się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie 
ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w Niebie. Dzisiejsza uroczy-
stość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do 
tej świętości dążymy, czy jej pragniemy! Msze św. będą sprawowane jak w niedzielę, ale z małymi wyjątkami: 
nie będzie Mszy św. w Krasnowie i wieczornej o 17.�0. Po południu gromadzimy się w naszej bazylice o godz. 
14.00 na Nieszporach za zmarłych, następnie pójdziemy w procesji modlitewnej na cmentarz stary i tam przy 
kaplicy będzie Msza św. ofiarowana za wszystkich naszych zmarłych parafian. Taca zbierana na cmentarzu 
przeznaczona będzie na spłacenie inwestycji położenia chodnika i wejścia na cmentarz.

7 Niech radości uroczystości Wszystkich Świętych nie gasi nasze pochylenie nad grobami naszych bliskich. 
Owszem, cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia. Ale jako chrześcijanie, 

jako dzieci jednej wielkiej Bożej rodziny ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami dołączymy do grona 
wszystkich świętych i błogosławionych. Jednocześnie pamiętajmy, że nie istnieje coś takiego jak „święto 
zmarłych”! Owszem, 2 listopada Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Bliskość uroczystości 
Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden 
Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do Nieba i walczącym z grzechem; święci są 
Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za 
zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najrychlej mogli 
przebywać blisko Ojca w Niebie.  W Dzień Zaduszny Msze św. będą sprawowane do południa o 6.�0, 8.00 i 
10.00; po południu o godz. 15.00 w bazylice Nieszpory za zmarłych i procesja modlitewna na cmentarz tzw. 
nowy i tam Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące. Ofiary na tacę zbierane w tym dniu również przeznaczamy 
na cel jak powyżej.

8 W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie 
tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności 

za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy 
im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie 
znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego 
nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Modlitwa wypominkowa za zmarłych codziennie 
w listopadzie o godz. 17.00, a w niedzielę o 11.00.
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Intencje mszalne 25.10 – 08.11.2009 r.

NIEDZIELA XXX, 25 października 2009
07:00 +Michał Szrejbert
08:�0 +Mateusz Miszkiel
10:00 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla 

parafian ze wsi Degucie
10:00 +Anna +Zygmunt Sawejko
11:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów 

Marianny i Kazimierza Drulewiczów w 45 
rocz. ślubu i dla rodziny

1�:00 +Julia Leończyk (greg.)
1�:00  Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Antoni Czokajło (10 rocz.) +Marianna 

Szczuko (�0 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 26 października 2009
06:�0  +Janina Okulanis
06:�0 +Teresa +Tadeusz +Andrzej i zm. z rodz. Dzieguć
08:00  +Agnieszka Tubiszewska (6 rocz.)
08:00 +Julia Leończyk (greg.) 
08:00 +Franciszek +Eugenia (4 rocz.) Chmielewscy 
17:�0 +Helena +Antoni +Janina +Jan Leszczyńscy
17:�0  +Kazimierz Koneszko (7mc)

WTOREK, 27 października 2009
06:�0  O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Sabiny
06:�0 +Ewa +Antoni Jurczukanis +Anna +Piotr 

Marcinkiewicz
08:00  +Julia Leończyk (greg.)
08:00  +Wiktoria (10 rocz.) +Stanisław Marcinkiewicz
08:00 +Jadwiga +Henryk +Piotr Dąbrowski
17:�0 O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 

Bożej Sejneńskiej dla Rafała i Przemysława 
Sankowskich i dla rodziny

17:�0  +Alicja Paszkiewicz (9mc)
17:�0 +Zofia Dziemian

ŚRODA, 28 października 2009
06:�0  +Tadeusz Benczyk
06:�0 +Joanna +Wiktor Budowicz
08:00  +Julia Leończyk (greg.)
08:00  +Józefa +Feliks i zm. z rodz. Jastrzębskich 
08:00 +Józef Matukanis +Anna Polanis
17:�0 +Tadeusz i jego rodzice +Jan Zyskowski
17:�0 17:�0 O Boże błog., siły i wytrwałość w po-

słudze kapłańskiej dla Ks. Tadeusza Reszke

CZWARTEK, 29 października 2009
06:�0  +Stanisław Klucznik
06:�0 +Franciszek Bielak
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Ignacy +Klara Misiukanis
08:00 +Aniela +Piotr +Jan Macianis 
17:�0  +Ignacy Okulanis (6 rocz.)
17:�0 +Piotr Chmielewski (14 rocz.) +Adela +Flo-

rian Chmielewscy

17:�0 +Antoni +Andrzej Kamińscy

PIĄTEK, 30 października 2009
06:�0  +Zygmunt Rzeniecki
06:�0 +Bogusław Kaufman (6mc)
08:00 +Władysława Mikłaszewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Anna +Eugeniusz Michalscy +Marianna 

+Wacław Laskowscy
08:00  +Jerzy +Helena Sienkiewicz
17:�0  +Malwina Myszczyńska (5 rocz.) +Eugeniusz
17:�0  +Józef +Zofia Palanis
SOBOTA, �1 października 2009
06:�0 +Zofia Giedrojć (18 rocz.) +Franciszek Iwa-

szewski (18 rocz.)
06:�0 +Marian +Franciszek +Stanisław Żynda
08:00 +Witold +Albin Łukaszewicz
08:00  +Szczepan Brunejko (rocz.) i zm. z rodziny
08:00  +Marcin +Rozalia Łastowska +Adam +Józefa 

Zajewscy 
17:�0 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja 

i Koło RM w naszej Parafii
17:�0 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę 

Matki Bożej w życiu dla państwa Haliny i Wacława 
17:�0 +Jan Zaborowski (1 rocz.)

NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘ-
TYCH, 1 listopada 2009 

07:00  +Józef +Antonina Rybczyńscy
08:�0 +Marzena Niewińska +Ryszard Panczenko 

+Józef +Weronika +Franciszek +Mieczysław 
Uminowicz +Józef Romanowski

10:00  +Zofia +Józef Szyryńscy i ich rodzice 
11:�0  +Piotr Wojciechowski (6mc) 
1�:00 +Wincenty Biernacki (11 rocz.) 
14:00 Na cmentarzu: +Tomasz (40 rocz.) +Bolesław 

(69 rocz.) Słonczewscy 
14:00 Za zm. parafian

PONIEDZIAŁEK, 2 listopada 2009 
DZIEŃ ZADUSZNY
06:�0  +Janina Budrewicz (miesiąc od pogrzebu)
06:�0 +Antoni +Marcela +Wincenty +Jan +Antoni 

+Anna Kniz
08:00 +Czesława +Franciszek Kołpak
08:00 +Magdalena (5 rocz.) +Józef (22 rocz.) +An-

toni (6mc) Rekuć
10:00 +Regina +Franciszek Naumowicz i ich rodzice
15:00 Na cmentarzu: Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:�0  +Wacław +Bronisława Nowiccy +Anna Ladna
17:�0 +Władysława Sznejkowska (11mc)

WTOREK, 3 listopad 2009
06:�0  +Jerzy Rogucki i zm. z rodz. Bałulisów, Zda-

nisów i Kowalewskich
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Ogłoszenia duszpasterskie  (cd)

06:�0 +Halina Namiotko
08:00  +Tomasz Draugialis
08:00  +Romuald Markiewicz i zm. z rocz. Polakow-

skich +Helena +Józef Mizak
08:00 +Grzegorz Siemianis (miesiąc od pogrzebu)
17:�0  +Józefa +Wincenty +Józef Grażulewicz
17:�0  +Tadeusz Milewski
17:�0 +zm. z rodz. Jastrzębskich i Tameckich

ŚRODA, 4 listopada 2009
06:�0  +Janina Okulanis (4 rocz.)
06:�0 +Mirosław Bobrowski (9 rocz.)
08:00  +Witold +Antoni +Jerzy Skrypko
08:00  +Antoni Gerwel
08:00 +Karol Butkiewicz
17:�0  +Wacław Adamowicz (9mc)
17:�0  +Alfons Bernecki (16 rocz.)
17:�0 +Wiesława Jakubowska

CZWARTEK, 5 listopada 2009
06:�0  +Antoni +Jadwiga Pietkiewicz
06:�0 +Wincenty +Zofia Szlaużys +Bronisław 

+Aleksandra Durtan
08:00 +Bronisław +Bogusława
08:00 +za zm. z Koła Różańcowego w Łumbiach
08:00 +Władysław Zdancewicz
17:�0  +Wiesław Kalwejt (11mc)
17:�0  +Bernard Dziemian
17:�0 +Stanisław +Wanda Bobrowscy +Helena 

Tomaszycka

PIĄTEK, 6 listopada 2009 
06:�0 O błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej 

Sejneńskiej dla pielgrzymów z Parafii Matki 
Bożej Różańcowej z Piecek

06:�0  +Antoni Suszczewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Edward +Stanisława +Stanisław +Jadwiga 

+Mieczysław +Izydor +Lucjan +Irena +Marek z 
rodz. Dębowskich +Ks. Stanisław Rogowski

08:00  +Władysława Wysocka i jej rodzice
09:00  +Sielas Pieczulis 
16:00 +Sygit Czeplik 
17:�0 +Janina +Konstanty Nubert

SOBOTA, 7 listopada 2009
06:�0  +Andrzej Łabanowski
08:00 +za zm. członków Żywego Różańca z Kielczan
08:00 +Zofia (5 rocz.) i z rodz. Bykowskich 
17:�0 O błog. Boże, wiarę i miłość dla Tomasza Szulew-

skiego w 18 rocz. urodzin i dla całej rodziny
17:�0  +Daniel +Bronisław Lewkowicz

NIEDZIELA XXXII, 8 listopada 2009
07:00 +Katarzyna +Stanisława Raczkowscy
08:�0 +Natalia +Edwin Miszkiel i ich rodzice
10:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
11:�0 Dziękczynna za plony i błog. Boże dla para-

fian wsi Kielczany 
1�:00 +Jan +Magdalena Matulewicz +Antoni +Ka-

tarzyna +Józef Gryguć
1�:00  Krasnowo: O błog. Boże dla Witolda Gryguć
17:�0 +Stanisław Bednarski (16 rocz.) 

9 Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny 
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji. Niech nasza troska o zmarłych 

nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”, która zwykle ogranicza się do „opłacenia” pacierzy 
bez osobistego zaangażowania. Starajmy się być przy nich częściej i nie żałujmy im gorliwej modlitwy różań-
cowej, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim 
wstawiennictwem przed Bogiem.

10 Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu, kiedy w tych dniach panuje 
wzmożony ruch na drogach, na cmentarzach, o bezpieczeństwie. Baczniej obserwujmy nasze pociechy 

i osoby starsze, aby świątecznej radości nie zakłóciły jakieś przykrości czy nieszczęścia.

 11 Wspomnienie świętego Karola Boromeusza (15�8-1584), biskupa w środę, 4 listopada. Ten znakomity 
teolog i duszpasterz żył i działał w czasach burz religijnych. Poświęcił się wielkim reformom w Kościele. 

Przypomnijmy, że w tym dniu obchodziliśmy zawsze imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II. Zatem będziemy 
mieli szczególną okazję, aby w swoich modlitwach o nim pamiętać, prosić Boga o jego beatyfikację i przez 
jego wstawiennictwo o potrzebne nam łaski.

12 W pierwszym tygodniu listopada przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. Skorzystajmy z sakramentu pokuty, tym bardziej że stan łaski jest warunkiem uzyskania 

odpustu przy okazji nawiedzenia cmentarza. Porządek tych dni jest nam znany. 
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Z ŻYCIA PARAFII

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – tu jest źródło chrześcijaństwa, bo tu jest 
Piotr, Skała. W pielgrzymce udaliśmy się, by „dotknąć” Skały, by ujrzeć Piotra. I dane nam było w 
Bazylice Św. Piotra spojrzeć na Grób pierwszego papieża Piotra, celebrować Eucharystię nieopodal 
Następcy Piotra największego z Rodu Polaków Sługi Bożego Jana Pawła II i pomodlić się za Jego 
przyczyną o odwagę wiary i miłości w tym świecie. A w niedzielę, Dzień Pański, 11 października 
radość i pokój serca popłynął z Eucharystii celebrowanej przez „Piotra naszych czasów” Benedykta 
XVI, który uroczyście ogłosił, iż jeden z naszych rodaków Zygmunt Szczęsny Feliński jest Świętym 
Kościoła Powszechnego. Byliśmy i jesteśmy dumni. Bogu dziękujemy za te chwile.


