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MOC SŁOWA
Niedziela XXXII Zwykła – 08.11.2009
Mk 12,38-44 

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: 
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodo-
baniem chodzą oni w powłóczystych sza-

tach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krze-
sła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają 
długie modlitwy. Ci 
tym surowszy dostaną 
wyrok”. Potem usiadł 
naprzeciw skarbony i 
przypatrywał się, jak 
tłum wrzucał drobne 
pieniądze do skarbo-
ny. Wielu bogatych 
wrzucało wiele. Przy-
szła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa 
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swo-
ich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powia-
dam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej 
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy 
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś 
ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, 
całe swe utrzymanie”.

Refleksja niedzielna:
Im bliżej Jezus jest Jerozolimy, tym staje się su-

rowszy, bardziej krytyczny i polemiczny, zajmując 
nieomal skrajne stanowiska i pokazując, jak bardzo 
Jego sąd różni się od obiegowych opinii. Nie obawia 
się toczyć sporów, sięgając przy tym po ostre słowa 
i jaskrawe przykłady, które miały zwrócić uwagę 
słuchaczom na to, co jest dla Niego ważne. Chcąc 
zrozumieć, co ktoś do nas mówi, zawsze trzeba zwa-
żać, w jakich okolicznościach padają dane słowa. 
W przypadku Jezusa jest tak samo. Jezus ma wiele 
sympatii do uczonych w Piśmie, którzy interesują 
się orędziem Bożym. Ale jest rozczarowany, podob-
nie jak dzisiaj każdy z nas czuje się zdegustowany, 
widząc, jak nadużywa się dobra, które się czyni, dla 
wzbogacenia samego siebie – niekoniecznie musi 
chodzić o bogacenie się w sensie materialnym; może 
też chodzić o sławę, uznanie w oczach

pobożnych, zapewnienie sobie lepszego miejsca 
w niebie, zaskarbienie sobie większych łask Bożych. 
Nawet własna, mozolnie strzeżona uczciwość może 
być taka, bo i jej chodzi o zachowanie, i to wszystki-
mi siłami i środkami, tego, co udało się ostatecznie 

osiągnąć czy zdobyć z takim trudem. Jezus zatem 
wskazuje na ubogą kobietę, która dała ,,ze swego 
ubóstwa”, jak dosłownie mówi się w Ewangelii. Jezus 
kocha wielkoduszne serce i dlatego wskazuje na 
biedną wdowę. Orędzie Jezusa ma wiele wspólnego z 
oddaniem i oddaniem się czy poświęceniem i poświę-
ceniem się, a także z zaproszeniem do postępowania, 
które odpowiada nakazom wielkodusznego serca. 
Co więcej orędzie Jezusa ma wiele wspólnego z sza-
loną obietnicą, która ma nas przekonać, że właśnie w 
oddawaniu czy oddawaniu siebie i wielkoduszności 
znajdziemy bogate życie.

Christine Rod MC

Niedziela XXXIII – 15.11.2009
Mk 13,24-32 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W 
owe dni, po wielkim ucisku słońce się za-
ćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiaz-

dy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wów-
czas ujrzą Syna Czło-
wieczego, przycho-
dzącego w obłokach z 
wielką mocą i chwałą. 
Wtedy pośle On anio-
łów i zbierze swoich 
wybranych z czterech 
stron świata, od krań-
ca ziemi aż do szczytu 
nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez 
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków 
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, 
że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam 
wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszyst-
ko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie 
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec”.

Refleksja niedzielna:
Ma się ku końcowi, mówi Jezus. Gwiazdy będą 

spadać z nieba. Wtedy nastanie koniec świata, l wte-
dy? Wtedy przyjdzie Syn Człowieczy z wielką mocą 
i w chwale na obłokach, l chociaż stanie się to nieba-
wem, mówi Jezus, to jednak nikt nie zna ani dnia, ani 
godziny, kiedy to się wydarzy. Nawet Jezus. To musi 
zapewne coś znaczyć, ma nam coś powiedzieć.
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA NIEDZIELA XXXI, 8 listopada 2009 
Słowo Boże: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44.
 
PONIEDZIAŁEK, 9 listopada 2009, Święto 
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  
Słowo Boże: Ez 47,1-2.8-9.12; J 2,13-22

WTOREK, 10 listopada 2009, wsp. Leona Wiel-
kiego, papieża i Doktora Kościoła
Słowo Boże: Mdr 2,23-9,9; Łk 17,7-10

ŚRODA, 11 listopada 2009, wsp. św. Marcina 
z Tours, biskupa  
Słowo Boże: Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19
91 Rocznica Odzyskania Niepodległości (1918)

CZWARTEK, 12 listopada 2009, wsp. św. Jo-
zafata, biskupa i męczennika   
Słowo Boże: Mdr 7,22-8,1; Łk 17,20-25

PIĄTEK, 13 listopada 2009, wsp. św. Bene-
dykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna, 
Pierwszych Męczenników Polski   
Słowo Boże: Rz 8,31b-39; Mt 10,28-33

SOBOTA, 14 listopada 2009, wsp. Dzień Po-
wszedni
Słowo Boże: Mdr 18,14-16, 19.6-9; Łk 18,1-8

NIEDZIELA XXXIII, 15 listopada 2009
Słowo Boże: Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

PONIEDZIAŁEK, 16 listopada 2009, Święto 
NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 
Słowo Boże: 1Mch 1,10-15.41-43.54.62-64; Łk 
18,35-43
XXV rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki 

WTOREK, 17 listopada 2009, wsp. św. Elżbie-
ty Węgierskiej
Słowo Boże: 2Mch 6,18-31; Łk 19,1-10

ŚRODA, 18 listopada 2009, wsp. św. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy i męczennicy  
Słowo Boże: 2Mch 2,15-29; Łk 19,41-44

CZWARTEK, 19 listopada 2009, wsp. bł. Sa-
lomei, zakonnicy  
Słowo Boże: 1Mch 2,15-29;Łk 19,45-48

PIĄTEK, 20 listopada 2009, wsp. św. Rafała 
Kalinowskiego, kapłana  
Słowo Boże: 1Mch4,36-37.52-59; Łk 19,45-48

SOBOTA, 24 października 2009, wsp. Ofia-
rowania NMP 
Słowo Boże: 1Mch 6,1-13; Łk 20, 27-40

Księdzu Markowi Sobańskiemu 
słowa wdzięczności za kilkumiesięczną 
pomoc duszpasterską w naszej Parafii, za 
sprawowane Eucharystie i posługę w kon-
fesjonale, głoszone słowo Boże i odwiedziny 
chorych, za dobro i uśmiech, dziękujemy 
i życzymy Bożej łaski w pracy charytatywnej 
Caritasu w Suwałkach. Obiecujemy pamięć 
modlitewną przed naszą Panią Sejneńską. 

                                 Wdzięczni Parafianie

Na koniec roku kościelnego czytania w sposób 
jasny i dobitny przypominają nam, że Jezus jest nie 
tylko miły i przyjemny. Potrafi też upominać, a na-
wet ostrzegać. Bądźcie czujni, mówi Jezus, ma się 
ku końcowi. Świat nie jest wszystkim. Nawet wasze 
życie nie jest wszystkim, mówi Jezus. Bądźcie czuj-
ni. To znaczy: Wypatrujcie tego, co jeszcze przed 
wami. Wybiegajcie myślą naprzód. Tam może jest 
jeszcze coś. Tam z pewnością jest jeszcze coś. Syn 
Człowieczy przyjdzie. Świat się skończy. l wy, ludzie, 
tego doświadczycie. Jakkolwiek. Potem nastanie sąd, 
ocena życia każdego. Kto pełnił wolę Bożą i według 
niej żył? O tym rozstrzygnie Sędzia. Nie wiemy, co 
ostatecznie zadecyduje. Bóg jest sprawiedliwy, ale 
też miłosierny. Nie musimy się zamartwiać sądem 
Bożym. Możemy przecież pełnić wolę Bożą i cieszyć 
się na Jego wieczne królestwo.

Michael Becker

* * *
Na nieszczęście nie mamy serca wystarczająco 

wolnego i wystarczająco oczyszczonego z uczuć 
ziemskich. Weźcie zupełnie suchą i czystą gąbkę, 
zanurzcie ją w płynie; nasyci się do tego stopnia, 
że będzie się z niej lało. Ale jeśli nie jest sucha ani 
czysta, nie przyjmie nic. Tak samo, kiedy serce 
nie jest wolne i oderwane od spraw ziemskich, 
napróżno pogrąża się w modlitwie - nic z niej nie 
wynosi.

* * *
Pan Bóg, chcąc ofiarować się nam w sakramen-

cie swojej miłości, obdarzył nas ogromnym prag-
nieniem, które On tylko może zaspokoić. Z dala 
od tego sakramentu jesteśmy jak osoba umiera-
jąca z pragnienia nad brzegiem rzeki – a mogłaby 
przecież tylko nachylić głowę!... jak biedak, który 
ma skarb w zasięgu ręki i wystarczyłoby, aby wy-
ciągnął rękę!

Myśli św. Jana Vianneya
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Powołanie Rady Duszpasterskiej 
i Ekonomicznej  na 5 lat

Propozycja składu Rady Duszpasterskiej i 
Ekonomicznej przedstawiona Biskupowi Ełckie-
mu uzyskała akceptację i błogosławieństwo Pa-
sterza naszej Diecezji. Zgodnie z postanowienia-
mi Synodu Diecezji Ełckiej i statutem Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej zatwierdzonym przez Bi-
skupa Ełckiego 30 grudnia 1997 roku zostaje 
dzisiaj powołana i zaprzysiężona Rada naszej 
Parafii w następującym składzie:

Ks. Radosław Góralski
Ks. Piotr Swędrowski
Ks. Bernardas Augaitis
S. Barbara Matejkowska
Elżbieta Doroszko
Lech Kulesza
Teresa Rugienis-Witkowska
Sławomir Kardel
Stanisław Szurc
Wiesław Sobolewski
Tomasz Łapiński
Marianna Karłowicz
Witold Grygucis
Barbara Miszkiel
Marek Buchowski
Władysław Klimasara
Józef Miszkiel
Aniela Janczulewicz
Marian Jakubowski

Rada Ekonomiczna
Krzysztof Bizio
Mirosław Gerwel
Wojciech Kisiel
Piotr Czernialis
Tadeusz Wołyniec

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego 
i Statutem Rada jest organem doradczym pro-
boszcza, na którym wyłącznie spoczywa odpowie-
dzialność za całość apostolstwa prowadzonego 
w Parafii. Do zadań Rady należy m.in. pobudzanie 
i rozwijanie inicjatywy duszpasterskiej w parafii, 
wspomaganie kapłanów w pracy apostolskiej, wy-
rażanie opinii w sprawach dotyczących parafii, bu-
dzenie odpowiedzialności wśród innych parafian 
za sprawy duchowe i materialne, wspomaganie 
działalności charytatywnej, docieranie do para-
fian stojących z dala od Kościoła, współdziałanie 
z proboszczem w realizowaniu podjętych decy-
zji, nigdy zaś wbrew jego woli, omawianie spraw 
materialno-gospodarczych wtedy, gdy mają one 
bezpośredni związek z duszpasterstwem, szczegó-
łowo zajmować się sprawami materialnymi będzie 
Rada Ekonomiczna. Niech kieruje nami wszystkimi 
troska o dobro wspólne naszej Parafii, a Boża łaska, 
błogosławieństwo i opieka naszej Pani Sejneńskiej 
niech nam pomogą budować nasz Kościół lokalny 
na chwałę Bożą i pożytek ludzi.

Źdźbło i belka
Co powiedzielibyście o człowieku, który praco-

wałby na polu sąsiada, a zaniedbywał własne? A my 
jak robimy? Grzebiemy w sumieniu innych, a swoje 
zostawiamy odłogiem. Gdy przyjdzie śmierć, jaki żal 
będziemy odczuwać, że tak wiele myśleliśmy o słaboś-
ciach innych, a tak mało o swoich! Wszak z własnych 
a nie cudzych uczynków trzeba będzie zdać sprawę... 
Myślmy o sobie, o swoim sumieniu. Patrzmy na nie, jak 
patrzymy na nasze ręce, by zobaczyć, czy są czyste.

                                                                    (św. Jan Vianney)



5Nr 18/2009

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 Vianneya: 9

Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok 
Kapłański, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każde-
go kapłana wielkoduszne odnowienie owych idea-
łów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościo-
łowi, które inspirowały myśl i działanie Świętego 
Proboszcza z Ars. Swym żarliwym życiem modlitwy 
i gorącą miłością Jezusa Ukrzyżowanego Jan Maria 
Vianney posilał swe codzienne bezwarunkowe 
powierzenie się Bogu i Kościołowi. Oby jego przy-
kład wzbudził w kapłanach owe tak bardzo dziś 
jak i zawsze potrzebne świadectwo jedności z 
biskupem, między sobą oraz z wiernymi świeckimi. 
Niezależnie od istniejącego w świecie zła, zawsze 
rozbrzmiewa jakże aktualne słowo Chrystusa do 
swoich apostołów w Wieczerniku: „Na świecie do-

znacie ucisku, ale miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył 
świat” (J 16,33). Wiara w 
Boskiego Nauczyciela da 
nam siłę, byśmy z ufnoś-
cią spoglądali w przy-
szłość. Drodzy kapłani, 
Chrystus na was liczy. Idąc 
za przykładem Świętego 
Proboszcza z Ars, pozwól-
cie się Jemu zdobyć a sta-
niecie się również wy, we współczesnym świecie 
posłańcami nadziei, pojednania i pokoju! 

Papież Bendykt XVI

Chcesz świętych kapłanów – módl się za nich. Taka idea towarzyszy inicjatywie Kongregacji ds. 
Duchowieństwa w sprawie upowszechnienia w Kościele adoracji eucharystycznej w tej intencji.

Modlitwa w intencji kapłanów
Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów,
tych, których znamy, których spotkaliśmy,
tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.
Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.
Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię:
zachowaj ich w wierności Tobie.
Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską, daj im siłę, 
ufność i radość z wypełnianej misji.
Niech Eucharystia, którą sprawują, 
umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata.
Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu,
by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia, 
aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas
prawdziwej drogi do świętości.
Dobry Ojcze, wraz z nimi ofiarujemy się 
Chrystusowi dla dobra Kościoła. 
Niech żywy w nim będzie misyjny zapał
dzięki tchnieniu Twojego Ducha. 
Naucz nas szanować i kochać wszystkich kapłanów oraz przyjmować ich posługę
jako dar pochodzący od Ciebie,
abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli
dziełu zbawienia wszystkich ludzi. 
Amen.
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Święty Zygmunt Szczęsny Feliński 
(1822–1895) 

Ku radości nam wszystkim, a szczególnie 
dla Zgromadzenia Rodziny Maryi za-

łożonego przez ks. Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego w Petersburgu w 1857r. kanonizacja jest 
niezwykle radosnym wydarzeniem, na które sio-
stry czekały od wielu pokoleń. Z małego ziarna 
rzuconego przez ks. Felińskiego w Petersburgu 
Zgromadzenie Rodziny Maryi rozrosło się w wiel-
ką rodzinę. Siostry kształtują swoje życie według 
zasad Ewangelii i łączą kontemplację z czynną 
posługą bliźnim. 

Zgromadzenie liczy obecnie 1100 sióstr pracu-
jących w 145 domach zakonnych w Polsce, Brazylii, 
Italii, na Białorusi, Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej 
i Kazachstanie. 

Zgodnie z charyzmatem - w duchu Założy-
ciela, siostry niosą pomoc potrzebującej rodzinie, 
wychowują i nauczają dzieci i młodzież, prowadzą 
szkoły, przedszkola, domy dziecka i ośrodki wycho-
wawcze, otaczają opieką chorych i osoby starsze, 
pełnią posługę przy parafiach i w instytucjach 
kościelnych. 

Dziękujemy Siostrom z Domu Zakonnego w 
Sejnach za wieloletnią posługę wśród nas. Jan 
Paweł II powiedział: „ Naprawdę warto poświęcić 
się sprawie Chrystusa, który potrzebuje serce war-
tościowych i zdecydowanych. Warto poświęcić się 
poprzez Chrystusa człowiekowi, aby doprowadzić 
go do Boga, aby go podnieść, nieść mu pomoc w 
drodze ku wieczności. 

Warto wybrać ideał, który da nam wiele radości, 
chociaż równocześnie wymaga niemałych ofiar”. 

kanonizowany przez Benedykta XVI 
11 października 2009 r. w Rzymie.

Oddałam Tobie życie
Byś głosił we mnie
Twoje Imię
A Ty postawiłeś mnie
Na skrawku ziemi sejneńskiej
W Sejnach – w małej mieścinie
Uśmiech dać kazałeś
Napotkanym ludziom
Nic wielkiego
Tutaj w tej godzinie
I jestem Twoim świadkiem
Na skrawku ziemi sejneńskiej
W Sejnach – w małej mieścinie.

Apostoł pokoju i zgody narodowej, propagator 
kultu Matki Bożej, opiekun zesłańców, tercjarz fran-
ciszkański, pasterz ludu wiejskiego, wzór i zachęta 
do wiernego trwania przy Chrystusie, do ofiarnej 
służby ludziom. 

Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński 
powiedział: „Idźcie do Katedry Warszawskiej, 
zejdźcie do podziemi, pochylcie swoje głowy u 
jego sarkofagu, a zobaczycie: tam leży człowiek, 
o którym mówiono, że przegrał, a to jest... Zwy-
cięzca”.  (Irena)

Modlitwa
o uproszenie łaski za przyczynę Świętego Zygmun-
ta Szczęsnego Felińskiego. 

Boże, któryś św. Zygmunta Szczęsnego, męża 
wielkiej pokory i prostoty, niezwykłymi cnotami 
przyozdobić raczył, spraw, abyśmy z Jego wsta-
wiennictwem otrzymali łaskę..., o którą pokornie 
prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
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Święty Zygmunt Szczęsny Feliński 
(1822–1895) 

Pragnę podziękować 
Panu Bogu, że mogłam 

być uczestniczką tej pielgrzym-
ki, księdzu proboszczowi; za 
zorganizowanie jej, Siostrom 
Zakonnym – Henryce, Barbarze 
i  Bronisławie, pani pilot, p.p. kie-
rowcom – za ich poświęcenie.

To niebywałe, aby grupa 50. 
osobowa, była tak zdyscypli-
nowana i bezkonfliktowa. Oso-
biście najbardziej przeżyłam 
codzienne Eucharystie. One da-
wały siłę na każdy dzień. Do tego 
homilie, starannie przygotowa-
ne i zrozumiałe, budziły reflek-
sje i wskazywały na konieczność 
spojrzenia na siebie pod kątem 
swej religijności. W drodze od 
rana ksiądz  proboszcz prowadził 
cały pacierz.

Kulminacyjnym punktem 
naszej pielgrzymki była Msza 
św. Kanonizacyjna na placu św. 
Piotra. Już dzień wcześniej, w 
sobotę widzieliśmy ogromne 
obrazy pięciu świętych, wywie-
szone na frontonie bazyliki, nasz 
św. Feliński pośrodku.

Główne uroczystości prze-
żywaliśmy na Placu św. Piotra. 
Najbardziej podnosiło mnie na 
duchu uczestnictwo w tym tłu-
mie oczekującym na otwarcie 
bramek wiodących na plac. Tu 
widać było różne kolory skóry, 
różne narodowości, słychać było 
różne języki, a przede wszystkim 
taki młody Kościół pod przewod-
nictwem swoich duszpasterzy.

To nie jest prawdą, że w 
Kościele to tylko staruszkowie. 
Wręcz przeciwnie, oni są z pew-
nością, ale zostali w domach by 
modlić się w naszych intencjach. 
I tylko pomyśleć jaka siła w tym 
zgromadzeniu bożego ludu. 
Świat i ludzkość nie zginie, tu 
była miłość, dobro i młodzież 
nasza przyszłość.

Zwiedzając starożytne za-
bytki nasunęła mi się refleksja, 
że całe mocarstwa- greckie, 
rzymskie, perskie i współczes-
ne zginęły, kiedy człowiek straci 
swoje morale i odwróci się od 
Boga swego Stwórcy. Kultura 
dobra dawała życie, a Kultura 
zła niosła śmierć.  (Teresa)

Z pielgrzymki do Rzymu
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„Zdrowaś Maryjo łaski peł-
na......”  Tymi słowami rozpoczy-
naliśmy każdy dzień Pielgrzymki 
z okazji  kanonizacji abp Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego. 
Pełni  wiary udaliśmy się do 
Włoch śladami wielu Świętych 
i męczenników. Największe pięt-
no w naszych sercach odcisnęło 
spotkanie z Bogiem w kaplicy 
obok grobu Jana Pawła II. Ta 
bliskość pogłębiła jeszcze bar-
dziej naszą wiarę a modlitwa za 
najbliższych i w powierzonych 
intencjach rozbudziła większą 
ufność i miłość do Naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Ogromne wra-
żenie i cudowną bliskość poczu-
liśmy modląc się przy grobie Św. 
Ojca Pio. To wielki Święty, który 
natknął nas siłą i mocą do pra-
cy zawodowej i służenia Bogu 
oraz innym ludziom. Wyrazem 
chwały dla Jezusa Chrystu-
sa było spotkanie w Lanciano 
– miejscu pierwszego Cudu Eu-
charystycznego, gdzie naszym 
oczom ukazało się Ciało i Krew 
Jezusa. To  miejsce na drodze  na-
szego pielgrzymowania i modli-
twa powierzona Bogu umocniła 
nas na kolejne lata ziemskiego 
życia oraz bardziej wzbogaciła 
przeżywanie każdej Eucharystii. 
Umocniona przez Maryję, Jezusa 
Chrystusa i Ducha Świętego, po-
głębiwszy swoją wiarę na drodze 
wyznaczonej męczeńską krwią 
Świętych wkraczamy w dalsze 
dorosłe lata ziemskiego życia. 
Pragniemy, aby łaski jakie otrzy-
małaliśmy  podczas Pielgrzymki 
dawały nam siłę do bycia lepszy-
mi i „Dziećmi Bożymi”.

(Teresa i Zbigniew Wandycz 
z Częstochowy)
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Autokarowa pielgrzymka do 
Rzymu była wielkim wydarze-
niem w moim życiu. Być na kano-
nizacji św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego - Założyciela Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi do którego nale-
żę, to po prostu szczęście. Nasz 
- Tato – (tak się podpisywał) czu-
łam jak ogarnia nas – swoje córki 
duchowe i poucza o modlitwie, 
pokorze, cierpieniu (przebywał 
20 lat na wygnaniu).Na trasie 
pielgrzymki było wiele pięknych 
i historycznych  miejsc do zwie-
dzania. Monte Cassino zrobiło  
na mnie ogromne wrażenie. To 
miejsce znaczące dla Polaków. 
Cmentarz polskich żołnierzy ( 
ponad 1000) ozdabia sentencja 
„Przechodniu powiedz Polsce, 
że tu leżymy wierni jej służbie 
do końca”. Na tym cmentarzu 
uczestniczyliśmy we Mszy św. 
celebrowanej przez duchowego 
opiekuna naszego ks. probosz-
cza, złożyłyśmy wiązankę biało 
czerwonych kwiatów i śpiewali-
śmy: Czerwone Maki…Podziwu 
godni byli dla mnie również sami 
uczestnicy pielgrzymki. Pomimo 
różnego wieku wszyscy z radoś-
cią podążali za przewodniczką i 
nie pogubili się, tworząc wspa-
niałą niezapomnianą atmosfe-
rę. Dziękuję ks. Proboszczowi za 
tak cudownie zorganizowaną 
pielgrzymkę i S.Przełożonej , że 
mogłam  tyle zobaczyć, usłyszeć 
i przeżyć. (S.Henryka RM)
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Do Rzymu jechałam z ra-
dością w sercu i świado-

mością, iż należę do tego szczęś-
liwego pokolenia sióstr Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, które doczekały 
kanonizacji św. abp Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego. Wiele po-
koleń sióstr licząc od dnia śmierci 
arcybiskupa (1895) modliło się 
o wyniesienie na ołtarze ukocha-
nego Założyciela i tej szczęśliwej 
chwili nie doczekało. Mój wyjazd 
na kanonizację uważałam więc 
i uważam za wielką łaskę. 

Na placu św. Piotra uzmysło-
wiłam sobie i niemal dotknęłam 
prawdy o powszechności Koś-
cioła. Jakiż to wspaniały widok: 
zebrani przed Bazyliką ludzie 
różnych ras, kultur i języków 
zjednoczeni w oczekiwaniu na 
ogłoszenie świętymi pięciu no-
wych osób, wsłuchani w głos na-
stępcy św. Piotra – Benedykta 
XVI, ogarnięci kolumnadą Berni-
niego niby ramionami Matki Koś-
cioła. Świadomość że i ja należę 
do tej wielkiej Rodziny zebranej 
na Placu św. Piotra ożywiła we 
mnie uczucia radości i wdzięcz-
ności za  dar wiary i sakrament 
chrztu św. dzięki któremu stałam 
się członkiem Kościoła.

Od dawna pragnęłam nawie-
dzić miasto Asyż, w którym żył 
św. Franciszek. Wędrując ulicami 
Asyżu łatwiej było mi wczuć się 
w klimat w jakim wzrastał i żył 
św. Franciszek. Byłam szczęśliwa 
nawiedzając jego grób i maleńki 
kościółek zwany Porcjunkulą. Ja-
kież to zdumiewające; biedaczy-
na gardzący bogactwem, wła-
dzą, sławą stał się ojcem wielu 
tysięcy braci i sióstr zakonnych 
żyjących według ułożonej przez 
niego reguły. 

Każdy element naszej trasy 
pielgrzymkowej dostarczał mi 
wiele przeżyć, ubogacał umysł i 
serce. Dobra organizacja całego 
przedsięwzięcia, miła atmosfera 
i samodyscyplina wśród uczest-
ników pielgrzymki były dodat-
kowym powodem do dobrego 
samopoczucia w czasie całej 
pielgrzymki.

               (S. Bronisława  RM)
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Niedziela 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chry-
stus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze 
z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej 
ze wszystkich opuszczona. Przyjmij ją do Twojej 
chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić 
na wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek... 

Poniedziałek 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chry-
stus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, 
racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, 
która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, 
aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić 
na wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek... 

Wtorek 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chry-
stus, wylał za nas podczas bolesnego ukorono-
wania cierniem, racz wybawić dusze z czyśćca, 
a szczególnie tę, która najbardziej potrzebuje 
naszych modlitw, aby jak najprędzej mogła być 
uwolniona i mogła wielbić Twój Majestat i błogo-
sławić Cię na wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek... 

Środa 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najdroższą Krew Syna Twego Jezusa Chrystusa, na-
szego Zbawiciela, którą wylał na ulicach Jerozolimy 
dźwigając krzyż na swych świętych ramionach, 
racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, 
która w Twych oczach jest najbogatsza w zasługi, 
aby, przybywszy jak najprędzej do nieba, mogła w 
chwale, do której jest przeznaczona, głosić Twoją 
chwałę i błogosławić Cię na wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek... 

Czwartek 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najświętsze Ciało i Krew Twego Boskiego Syna, 
Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako 
pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i 
przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę 
i życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić 
dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała naj-
większe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by 
mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem 
Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek... 

Piątek 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najdroższą Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa 
Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, najbar-
dziej ze swych świętych rąk i stóp, racz wybawić 
dusze z czyśćca, a szczególnie tę, za którą jestem 
najbardziej obowiązany się modlić, abym nie był 
przyczyną powstrzymującą Cię od przyjęcia jej 
do Twej chwały. Wprowadź ją jak najprędzej do 
niebieskich radości, gdzie z Aniołami będzie Cię 
wielbić i błogosławić na wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek... 

Sobota 
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez 

Najdroższą Krew, która obficie wytrysnęła z boku 
Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obec-
ności Jego Niepokalanej Matki, co sprawiło Jej 
wielki ból, racz wybawić dusze z czyśćca, a szcze-
gólnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną 
Dziewicą Maryję, aby mogła jak najprędzej wejść 
do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Nią przez 
wszystkie wieki. Amen. 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Wieczny odpoczynek...

Modlitwy za zmarłych
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament małżeństwa: 
24/10/2009
Justyna Fidrych i Mariusz Cybulski
Żaneta Moroz i Grzegorz Tawrel

Sakrament Chrztu Świętego:  
25/10/2009 
– Jakub Skrypko, Alicja Niewiadomska, Krystian 
Michalski, Roksana Michalska. 

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  0875162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

Jeszcze rok temu, tu na ziemi razem wyna-
waliśmy wiarę w „Świętych Obcowanie”. Dzisiaj 
polecamy ich dusze Bożemu Miłosierdziu:

Jan Zaborowski, Stefania Pachutko, Antoni Mi-
lewski, Leon Konopko, Józef Ziniewicz, Antoni Ra-
cis, Zygmunt Sawejko, Anna Sidor, Jerzy Milewski, 
Anna Bienio, Michał Szrejbert, Władysława Sznej-
kowska, Wiesław Kalwejt, Leon Wasilewski, Adam 
Fiutowski, Władysław Zdancewicz, Józef Teodoro-
wicz, Waldemar Wysocki, Aleksandra Zdancewicz, 
Joanna Rapczyńska, Helena Kozłowska, Mateusz 
Jodzis, Mieczysław Buchowski, Ewa Chaber, Józef 
Fidrych, Kazimiera Ramel, Jan Błaszczak, Halina 
Ragiel, Anna Marcinkiewicz, Alicja Paszkiewicz, Zo-
fia Greblunas, Władysława Czernialis, Magdalena 
Leonczyk, Wacław Adamowicz, Zofia Namiotko, 
Wacław Wojlanis, Janina Racis, Romuald Fejfer, 
Stanisław Dobuszyński, Julia Leończyk, Natalia 
Myszczyńska, Barbara Szymańska, Józef Linkie-
wicz, Stanisław Waboł, Ireneusz Kluczyński, Jan 
Giedź, Grzegorz Myszczyński, Stanisława Wichert, 
Marian Gobczyński, Kazimierz Koneszko, Halina 
Namiotko, Halina Polakowska, Stanisława Drau-
gialis, Wacław Radziun, Anna Kuklewicz, Janina 
Jegier, Eugenia Bielecka, Wincenty Maksimowicz, 
Antanas Rekus, Bogusław Kaufman, Hieronim By-
kas, Piotr Wojciechowski, Marianna Palanis, Biruta 
Magalengo, Jan Milewski, Stanisław Andrulewicz, 
Zuzanna Filińska, Aniela Janczulewicz, Anna Ja-
błońska, Ryszard Zadrożny, Helena Kuklewicz, 
Danuta Zdunek, Krystyna Lepucka, Jan Zyskow-
ski, Anna Grudzińska, Stanisław Bizio, Kazimiera 
Soroka, Henryk Miszkiel, Jan Święcicki, Stanisław 
Majewski, Franciszka Polakowska – Gaus, Stefan 
Kaufman, Bronisława Pietruszkiewicz, Jadwiga 
Waluś, Aniela Ardziejewska, Anna Wołyniec, Jan 
Staśkiel, Zygmunt Godlewski, Leokadia Majewska, 
Walerian Moroz, Antoni Gerwel, Mariusz Łaba-
nowski, Henryk Turowski, Bronisława Grablunas, 
Regina Piliczewska, Alfons Januszko, Henryk Ste-
fański, Józefa Dąbrowska, Stanisław Jankowski, 
Michalina Buchowska, Leokadia Jodango, Janina 
Budrewicz, Władysława Mikłaszewicz, Grzegorz 
Siemianis, Antoni Suszczewicz, Edmund Jasiński, 
Józef Korzeniecki, Henryk Hołdyński, Jan Sujet.

  Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na 
tzw. wkład własny na remont klasztoru (wymia-
na stolarki okiennej i dokończenie remontu wi-
rydarza klasztoru i prace remontowe frontonu 
bazyliki). Aby skorzystać z dotacji trzeba mieć 
własny wkład w wysokości 42 tys. zł. Jak dotąd 
ofiary złożyło 437 rodzin na sumę 31 670 zł. 

Plesiewicz Mieczysław, Sejny, Konopnickiej 
Światłowska Helena i Julia, Sejny, Zawadzkiego 
Romanowska Marianna, Sejny, Piłsudskiego 
Gibas, Sejny
Gryguć Grzegorz, Skustele 
Pachuccy Janina i Antoni, Tauroszyszki 
Sapiega Stefania, Babańce 
Andrulewicz Marianna i Kazimierz, Sejny, Strażacka 
Szklarz Jolanta i Robert, Sejny, 1 Maja 
Jarzębowicz Jadwiga i Andrzej, Sejny, Ogrodowa 
Dąbrowski Romuald, Łumbie 
Rapczyńscy Andrzej i Bogusława, Daniłowce 
Rosińska Wanda, Sejny, Konopnickiej 
Bęczyk Halina, Sejny, Piłsudskiego 
Jaroszewicz Danuta, Sejny, Świerczewskiego 
Przekopscy S.R Zubowicz J.J., Sejny, Nowa 
Delnicka Janina, Sejny, Emilii Plater 
Gryguć Bożena i Andrzej, Babańce 
Rapczyńscy Małgorzata i Marian, Sejny, Akacjowa 
Świsłowski Ryszard, Iwanówka 
Ogórkis Aldona i Czesław, Konstantynówka 
Kuklewicz Witold, Klejwy 
Stefańscy Iwona i Stanisław, Bubele 
Kamińscy Władysław i Józefa, Sejny, Nowa 
Łejmel Józef, Sejny, Konopnickiej 
Stefański Zbigniew, Kielczany 
Ignatowicz Stanisława i Mieczysław, Sejny, Łąkowa 
Zielińscy Renata i Andrzej, Sejny, Młynarska 
Olsztyn J., Sejny, 22 Lipca 
Fiedorowicz Marianna i Romuald, Sejny, Parkowa 
Baulis, Sejny, Cisowa
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina 
nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy 

pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nad-
przyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje 
do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego 
tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. 
Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi 
nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy 
świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata. W listo-
padzie wypominki zmarłych codziennie przed wieczorną Mszą św. a w niedzielę przed sumą.

2   Po raz pierwszy Kościół w Polsce oficjalnie dzisiaj obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prze-
śladowanym. Jest to dzień modlitwy za wspólnoty chrześcijańskie prześladowane w dzisiejszych 

czasach za wiarę, przynależność do Kościoła, co roku zabijanych jest około 170 tys. chrześcijan. Ostatnie 
prześladowania w Indiach to potwierdzają. Międzynarodowa organizacja Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie stara się pomagać tam, gdzie jest najtrudniej. Czyni to dzięki ofiarności ludzi życzliwych. Polska w 
okresie komunizmu nieraz korzystała z takiej pomocy. Dzisiaj Kościół w świecie liczy na Polskę. Ofiary 
dzisiaj zbierane przy kościele są darem i pomocą w odbudowie zniszczonych w wyniku prześladowań 
świątyń w Indiach. Pomóżmy w imię miłości bliźniego. Tego uczy nas Chrystus.

3 Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w środę, 11 listopada. Choć żyjemy już w wolnej 
Polsce, ciągle musimy pamiętać o potrzebie odrodzenia i dźwigania się narodu w wielu różnych 

wymiarach. Obok oficjalnych obchodów nasze kościoły i domy wypełnią się modlitwą za tych, którzy 
oddawali życie za wolność Polski, i za tych, którzy kształtują jej współczesność. Uroczysta Msza św. 
w intencji naszej Ojczyzny o godz. 10.00. Zapraszamy poczty sztandarowe, starszych, młodzież, dzieci 
i wszystkich, którym droga jest nasza Ojczyzna. Po Mszy św. przejście pod pomnik Powstania Sejneń-
skiego, złożenie kwiatów i akademia przygotowana przez młodzież w Ośrodku Kultury.

4 W poniedziałek, 9 listopada przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, pierwszej katedry 
Rzymu (9 listopada 324 roku). Aż do niewoli awiniońskiej w XIV wieku kierowało Kościołem z tego 

miejsca 161 kolejnych papieży, odbyło się pięć soborów powszechnych. Dopiero papież Grzegorz IX 
w 1377 roku przeniósł swą siedzibę do Watykanu. Nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się 
łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Stąd aż taka ranga tego święta.

5 Święto Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej obchodzimy 16 listopada. Matka Boża z wileńskiego 
sanktuarium łączy w modlitwie i wskazuje wspólną drogę chrześcijańskiego życia wszystkich, którzy 

uciekają się pod Jej opiekę Polaków i Litwinów. Niech Ona pomoże nam trwać w jedności i wyprasza 
łaskę miłosierdzia. 

6 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny wspominamy w  sobotę, 21 listopada. Tradycja podaje, że 
gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszo-

wi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. 
Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie 
obchodzono specjalne święto. Wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie prag-
nienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

7 Małymi krokami zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Niedziela, 22 listopada to 
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem. 

Katechezy dla dorosłych prowadzone są w naszej Wspólnocie w poniedziałki i czwartki po wieczornej 
Mszy św., a więc około godz. 18.00. Mają one na celu pobudzenie w nas pragnienia życia wiarą żywą 
opartą o prawdę, że Jezus zmartwychwstał i żyje i chce mnie uczynić radosnym i szczęśliwym.
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Intencje mszalne 8 – 22.11.2009 r.

NIEDZIELA XXXII, 8 listopada 2009
07:00 +Katarzyna +Stanisława Raczkowscy
08:30 +Natalia Edwin Miszkiel i ich rodzice
10:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
11:30 Dziękczynna za tegoroczne zbiory i o błog. 

Boże dla wsi Kielczany 
13:00 +Jan +Magdalena Matulewicz +Antoni +Ka-

tarzyna +Józef Gryguć
13:00  Krasnowo: O błog.Boże dla Witolda Gryguć
17:30 +Stanisław Bednarski (16 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 9 listopada 2009
06:30  +Zofia Namiotko (9mc)
06:30 +Józef +Anna Wołyniec 
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Reginy i Józefa 

Andrejczyków 
08:00 +Olgierd (2 rocz.) +Antonina (6 rocz.) Klucz-

nik i zm. z rodziny
17:30  O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla Wandy
17:30 +Dariusz Sosnowski (16 rocz.)
17:30 +Piotr Wojciechowski (6mc) 

WTOREK, 10 listopada 2009
06:30  +Piotr Meyza
06:30 +Zofia Żegarska (9 rocz.) 
08:00  +Władysława +Jan Łostowscy
08:00  +Wacław Dacz (7 rocz.)
08:00 +z rodz. Anuszkiewiczów
17:30  +Józef Fidrych (10mc) +Józef Ambrosiewicz 

i zm. z rodziny
17:30 +Marian Moroz (9 rocz.) +Irena Dziatkowska 

(15 rocz.)
17:30 +Jadwiga +Wacław Samotyko +Andrzej 

+Eugeniusz Bujnowscy

ŚRODA, 11 listopada 2009
06:30  Dziękczynna i o błog. Boże i łaski potrzebne 

dla Marcina 
06:30 +z rodz. Boraczewskich i Cyruch 
08:00  +Józef +Weronika +Michalina Gaus
08:00  +Dziękczynna za tegoroczne zbiory i o błog. 

Boże dla Grudziewszczyzny 
08:00 +Władysława Sznejkowska
10:00 O błog. Boże i pomyślność Ojczyzny w Świę-

to Niepodległości
17:30 +Władysław Zdancewicz (11mc)
17:30 +Romuald Bielski (6 rocz.) +Ryszard +Franciszek 

Puzynowski (1 rocz.) +Zofia Łobacz (23 rocz.)

CZWARTEK, 12 listopada 2009
06:30  +Anna +Piotr Łukowscy 
06:30 +Czesława Wysocka
08:00 +Kazimierz i z rodz. Basiaga i Matulanis
08:00 +Anna Grudzińska (4mc)

08:00 +z rodz. Totczyków, Gerwelów i Sitkowskich
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Anny 

Bronejko w 18 rocz. urodzin
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Remigiusza, Anny 

i Lucyny Winiewicz
17:30 +Henryk Hołdyński (miesiąc od pogrzebu) 

PIĄTEK, 13 listopada 2009
06:30  +Zofia +Piotr +Konstanty Drucis
06:30 +Stanisław +Marianna Sobańscy 
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Janina Jastrzębska (11 rocz.) 
08:00  +Anna +Józef Grudzińscy
17:30  +Aleksander Gober
17:30  +Zdzisław Sikorski (9 rocz.)
17:30 +Stefan +Aleksander +Henryka +Zdzisław Sikorscy

SOBOTA, 14 listopada 2009
06:30 +Grzegorz Jasiński
06:30 +Pelagia Ciborowska 
08:00 +Paulina +Józef Paszkiewicz
08:00  +Jadwiga Żegarska (20 rocz.)
08:00 +Edmund Jasiński (miesiąc od pogrzebu) 
17:30 Za parafian i kapłanów pracujących w naszej 

Parafii o błog. Boże i wierność w służbie Bogu
17:30 +Józef +Konstanty Misiukanis  

NIEDZIELA XXXIII, 15 listopada 2009
07:00  +Zofia +Franciszek +Antoni +Weronika 

z rodz. Raglisów i Rasiulów 
08:30 +Piotr Wyżlański (6 rocz.)
10:00  +Anna (15 rocz.) +Franciszek Namiotko i ich 

rodzice
11:30  Dziękczynna i o błog. Boże dla Zofii i Czesła-

wa Dudanowicz w 53 rocz. ślubu 
13:00 +Jan +Anna +Dominik +Ewa +Stanisław 

+Stefania Korzenieccy 
13:00 Krasnowo: +Bolesław +Maria Albowicz
17:30  +Józef Ziniewicz (1 rocz.) 

PONIEDZIAŁEK, 16 listopada 2009
06:30  +Witalis Gibas 
06:30 +Konstanty i z rodz. Gaudzewiczów +Zofia 

i z rodz. Olszewskich
08:00 +Ewa +Antoni i z rodz. Nubertów
08:00 +z rodz. Kubaszewskich
08:00 +Piotr Bobrowski
17:30 +Aniela +Franciszek Sidorowicz
17:30  +Jadwiga Anuszkiewicz
17:30 +Józef Korzeniecki (miesiąc od pogrzebu)

WTOREK, 17 listopada 2009
06:30  +Dziękczynna za zdrowie Teresy i rodziny, za 

szczęśliwą podróż i o błog. Boże dla rodziny
06:30 +Jan Sujet (miesiąc od pogrzebu)
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
PATRONUJĄ NAM:

08:00  +Wacław Staniewicz (20 rocz.) +Scholastyka 
+Jadwiga

08:00  +Izydor +Jadwiga +Jan +Ewa z rodz. Kierej-
szysów

08:00 +Jan Milewski (6mc)
17:30  +Lucjan Karłowicz 
17:30  +Halina Ragiel
17:30 +Bogusława Gołębiewska (5 rocz.)

ŚRODA, 18 listopada 2009
06:30  +Leszek Niewiński +Zbigniew Zdancewicz
06:30 +Feliks +Zofia Staniewicz
08:00  +z rodz. Magalengo i Mielech 
08:00  +Henryk Miszkiel (5mc)
08:00 +Grzegorz Siemianis
17:30  +Anna +Stanisław Żeladonis
17:30  +Stanisław Zakrzewski +Albina +Ignacy

CZWARTEK, 19 listopada 2009
06:30 Dziękczynna za tegoroczne zbiory i o błog. 

Boże dla Stabieńszczyzny 
06:30  +Stanisław Sigut (10 rocz.)
08:00 +Henryk (3 rocz.) z rodz. Radzewiczów i Du-

lewiczów
08:00 +Paweł +Olga +Józef Totczyk i zm. z rodziny
17:30 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i ich rodzice
17:30  +Józef +Helena (18 rocz.) Auron
17:30  +Stanisław Pilecki (13 rocz.)

PIĄTEK, 20 listopada 2009
06:30  +Wiktoria +Michał Komorowscy 
06:30 +Piotr +Helena +Marianna z rodz. Mazur-

kiewiczów 

08:00  +Marianna +Jan Szczuko i zm. z rodziny
08:00 +Stanisław Bizio (5mc)
08:00 +Jadwiga +Piotr +Henryk Dąbrowscy
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Laury 

Wydro w 18 rocz. urodzin
17:30 +Krystyna Rutkowska +Władysław Cichanowicz 
17:30 +Józef Lenkiewicz (8mc) +Franciszek +Izy-

dor +Józef i rodzice

SOBOTA, 21 listopada 2009
06:30  +Franciszek Awramik
06:30 +Stanisław Motuk
08:00  Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów 

Ireny i Tadeusza Sapiega w 50 rocz. ślubu
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Marianny i Broni-

sława w 35 rocz. ślubu
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Weroniki Pachutko 

w 75 rocz. urodzin 
09:00 +Magdalena +Anna Sidor (w jęz. litewskim 

egzekwie)
17:30  +Marta Staniewicz (8 rocz.) 
17:30 +Piotr Kiewlak (8 rocz.)

NIEDZIELA, Urocz. Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, 22 listopada 2009 r.

07:00 +Jerzy (1 rocz.) Antoni Milewscy
08:30 +Stefania (4 rocz.) +Jerzy Woźnialis
10:00 +Eugeniusz Szabłowski (6 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: 
13:00 +Albin +Biruta Żukowscy +Marianna Puniszkis
13:00  Krasnowo: Za parafian
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (9 rocz.) i zm. z rodziny 

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400–461), papież 
i Doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch natu-
rach Chrystusa i prymatu papieża (wspomnienie 
obowiązkowe);

11 XI – św. Marcin (316–397), żołnierz rzymski, 
po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mni-
cha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy 
wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim 
(wspomnienie obowiązkowe);

12 XI – św. Jozafat Kuncewicz (1580-1623), 
biskup unicki i męczennik (wspomnienie obo-
wiązkowe);

13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak 
i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający 
w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobre-
go, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na oł-
tarze (wspomnienie obowiązkowe).

17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207–1231), 
żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmier-

ci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, 
uczynkom pokutnym i miłosierdziu; jako jedna 
z pierwszych przywdziała habit tercjarki świętego 
Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);

18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898–1914), 
polska rozmodlona dziewczyna, która zginęła z rąk 
carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, 
mając zaledwie 17 lat, broniąc swojej czystości; 
jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie 
obowiązkowe);

19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica; była 
córką Leszka Białego; poślubiła węgierskiego 
księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do 
klarysek (wspomnienie obowiązkowe);

20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835–1907), jeden 
z przywódców powstania styczniowego w 1863 
roku, sybirak, wychowawca księcia Augusta Czar-
toryskiego (dziś błogosławiony!), karmelita i ka-
płan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzesz-
ników z Bogiem (wspomnienie obowiązkowe).
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Z ŻYCIA PARAFII

Jak echo w mroku z rojami płomyków
Wieczność rozsiadła – zgrążona w zadumie
I mdłym płomykiem świeczek – cichych syków –
Roztliła wizję snów w umarłych tłumie...

I po cóż płacz? – sposobność się nadarza: –
Spójrz w serca głąb – gdzie wielkie tajemnice!
I określ to – co czujesz tu – z cmentarza:
Żeś „proch jest i w proch obrócisz lice...”
                           (z wiersza Zaduszki J. Jasionowskiego)

Zaduszki


