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MOC SŁOWA
Niedziela V Zwykła – 07.02.2010
Łk 5,1-11

Z

darzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali
sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał
mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział:
„Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy
nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli
więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie,
tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon
Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy
w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza,
którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł
do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz
łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim.
Refleksja niedzielna:
„ To nie ma sensu mówi rozum. To nie ma przyszłości mówi rozsądek. To nie jest możliwe mówi
doświadczenie”. Piotr
z pewnością chętnie zacytowałby ten
wiersz Ericha Frieda,
gdy Jezus, kaznodzieja nie bardzo znający
się na łowieniu ryb,
cieśla, polecił mu,
żeby wypłynął na jezioro i zarzucił sieci.
Przez całą noc przecież ciężko pracował, żeby coś ztowić, ale nadaremno. Teraz pada z nóg i ma wszystkiego dosyć. Na nic
jednak zdaje się przekonywanie, że ryb nie łowi się za
dnia, o czym każdy wie, lecz nocą. A zatem dla świętego spokoju wypływa. Niejeden z nas doświadcza
tego samego co Piotr. Wielogodzinne wygłaszanie
kazania, z wielką starannością przygotowywane
nabożeństwo dla dzieci! Cóż z tego skoro sieci, to



znaczy ławki kościelne, pozostają puste. Cóż daje
nadstawianie głowy za innych w radzie zakładowej?
Co można by powiedzieć staruszce, żeby odwieść ją
od bezsensownych uprzedzeń? Czy cokolwiek ma
jeszcze jakiś sens...
Frustracja Piotra po nocnym połowie jest nam
dobrze znana. Sami dajemy jej wyraz – jeśli nie każdego dnia, to z pewnością co drugi dzień. Nie licząc
ewentualnych wyjątków. Ale niewykluczone, że moglibyśmy się też zdobyć na drugą wypowiedź przyszłego rybaka ludzi: „Ponieważ Ty to powiedziałeś,
spróbuję jeszcze raz”. Kto wie - być może i nas powali
na kolana wielkoduszność Boga! Kto wie - być może
i my dopełnimy każdą linijkę wiersza Frieda słowami:
„Jest co jest, mówi miłość”.
Niedziela VI Zwykła – 14.02.2010
Łk 6,17.20-26

J

ezus zeszedł z dwunastoma Apostołami
na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam
duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu
z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru
i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem
do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy,
którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie,
gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna
Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo
bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już
pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście
syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam,
którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się
i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich
czynili fałszywym prorokom”.
Refleksja niedzielna:
Cóż to za nauczyciel, który naucza takich rzeczy,
a słuchacze mimo to nie uważają Go ani za cynika,
ani za taniego pocie-szyciela? Szczerze mówiąc,
chyba nie traktujemy już tak poważnie Jezusowych
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błogosławieństw ani Jego „biada”. Współcześnie,
w naszych czasach, błogosławieństwo mogłoby
brzmieć mniej więcej tak: „Możecie mówić o szczęściu, wy wszyscy, którzy otrzymujecie zapomogę
socjalną, żyjecie w mieszkaniach zastępczych grożących zawaleniem, wy, wszystkie dzieci, które (także
w naszym przecież nie aż tak ubogim kraju) śpicie na
ulicy i wyjadacie zimne spaghetti z puszek, ponieważ
wyżebrane monety nie wystarczają na nic więcej”.
Trudno też przewidzieć naszą reakcję na pociechę:
„Radujcie się, wy, wszyscy, którym tutaj, na ziemi,
powodzi się źle, bo za to kiedyś będzie wam lepiej
w niebie!” Czy Jezus mógł mieć coś takiego na myśli,
nawet jeśli mówit o „nagrodzie w niebie”? „Niebo”
i „królestwo Boże” nie są obrazami świata, w którym
zostanie wprowadzona pośmiertna sprawiedliwość wyrównawcza – godziłoby
to nie tylko w poczucie
sprawiedliwości, ale
także świadczyłoby
o pogardzie dla ludzkiej zaradności i ludzkiego losu. Pojęcia te
nie wyrażają też po
prostu marzeń o radykalnie innym świecie – to byłoby
patetyczne. Jezus, mówiąc o „niebie” i „królestwie Bożym”, wprawdzie wskazywał na jakiś nowy świat, ale
na świat, który On sam chciał zapoczątkować swoim
słowem i czynem. Zwracał się do ubogich, głodnych
i płaczących w nadziei, że w ten sposób da początek
nowemu światu – obojętnie, jak byłby on maty. Być
może przypominający zaledwie ziarnko gorczycy...
Ale tego nowego świata nie chciał stwarzać sam.
Zabiegał o współpracowników czy współtwórców.
Dlatego ze swoim „utopijnym” programem zapoznał najpierw małe grono uczniów. To do niego się
zwracał, a nie do rozległego tłumu! Dzisiaj pyta się
nas – Ciebie i mnie: Czy jesteś gotowy tam, gdzie
mieszkasz i pracujesz – swoimi siłami uczestniczyć
w budowaniu tego nowego świata?

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V W CIĄGU ROKU, 07 luty 2010,
Słowo Boże: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
Dzień imienin J. E. Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego. Za tydzień taca na Seminarium
PONIEDZIAŁEK, 08 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
WTOREK, 09 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
ŚRODA, 10 luty 2010,
Wsp. Św. Scholastyki, dziewicy
Słowo Boże: 1 Krl 10,1-10; Mk 7,14-23
CZWARTEK, 11 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30
Światowy dzień chorego
PIĄTEK, 12 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 11,29-32;12,19; Mk 7,31-37
W modlitwie powszechnej wezwanie za borykających się z problemami uzależnień i za rozbite
małżeństwa – z racji II piątku miesiąca
SOBOTA, 13 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 12,26-32;13,33-34; Mk 8,1-10
NIEDZIELA VI W CIĄGU ROKU, 14 luty 2010,
Słowo Boże: Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
Dzień zakochanych. Taca na seminarium
PONIEDZIAŁEK, 15 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
WTOREK, 16 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: Jk 1,12-18; Mk 8,14-21
ŚRODA, 17 luty 2010, Środa Popielcowa
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
+ Ks. prał. Czesław Jakub Domel – 2004
CZWARTEK, 18 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

To jest dla mnie ważne: bycie błogosławionym, o którym mówi Jezus,
nie zależy ani od człowieka, ani od jego
postawy, ani od jego losu. Ma swe źródło
w bliskości Boga, w Jego wyjściu do człowieka. Stało się rzeczywistością w Nim
samym, w Człowieku z Nazaretu.
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PIĄTEK, 19 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
SOBOTA, 20 luty 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
+ Ks. Kan. Mgr Artur Śliwowski – 2009



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Złoty Jubileusz
Kapłaństwa
Jego Ekscelencja Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, pochodzący z naszej Sejneńskiej Parafii
obchodzi 7 lutego Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa,
a w styczniu tego roku minęła 20 rocznica konsekracji biskupiej. Pragniemy złożyć Drogiemu nam
i Dostojnemu Jubilatowi jak najlepsze życzenia
błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
naszej Pani Sejneńskiej w dalszej posłudze pasterskiej dla dobra Kościoła, a także dobrego zdrowia
i życzliwości ludzi, którym służy. Niech św. Franciszek z Asyżu wyprasza potrzebne łaski i prowadzi
najlepszą z możliwych dróg do Niebieskich Bram.
Mamy nadzieję, że w roku jubileuszowym będziemy mogli cieszyć się wspólną modlitwą z Dostojnym Jubilatem w naszej Sejneńskiej Bazylice.

Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz ze
Zgromadzenia Ojców Franciszkanów, biskup
pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, urodził się 6 maja 1936 r., w Gliniszczach,
diecezja grodzieńska, wyświęcony na kapłana
7 lutego 1960 r. w Łodzi, mianowany biskupem
tytularnym i ustanowiony biskupem pomocniczym w Szczecinie 9 grudnia 1989 r., konsekrowany przez papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra
Apostoła w Rzymie 6 stycznia 1990 roku.
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Niedzielę Świętej Rodziny usłyszeliśmy List Pasterzy Kościoła w Polsce nawiązujący do hasła tego
Roku Kościelnego „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. Biskupi zakończyli list słowami: „Umiłowani
w Chrystusie Panu! Kończąc, pragniemy zwrócić uwagę, na wydany w tym roku przez Konferencję
Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy do jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Mamy nadzieję, że wielu duszpasterzy zorganizuje
w swoich parafiach grupy studyjne, które będą rozważały ten tekst, szukając w nim inspiracji do rozwoju
i dróg nawrócenia. „Widzimy dzisiaj „gołym okiem”, jak wygląda patrzenie na małżeństwo, które wciąż
według zamysłu Bożego jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety, którzy przyjmując sakrament małżeństwa tworzą jeden, święty i nierozerwalny związek. Tę prawdę podkreślają w nauczaniu Kościoła
nasi Pasterze.

Aroganckie ataki

na małżeństwo i rodzinę

7

Uczciwy dialog nie znosi przemilczeń. Musimy
więc powiedzieć, że w ostatnich latach obserwujemy z bólem mnożące się naciski zarówno na
płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, których celem jest zniszczyć tradycyjne
małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza
cywilizacja, oraz promować rozwiązłość. Ubolewamy, że wiele z tych działań znajduje swą inspirację
bądź oparcie w niektórych organizacjach społecznych naszego Kraju, w polskim Parlamencie, w
instytucjach ONZ oraz w Parlamencie Europejskim.
Niektóre działania są tak trywialne, że wprost nieprawdopodobne, ale przecież niosą przerażające
w skutkach spustoszenie.

8

Mówiąc nieustannie o «prawach człowieka»,
o «tolerancji» dla odmienności oraz o «wolności» słowa i wyznania, próbuje się zmusić chrześcijan, aby postępowali i nauczali wbrew swoim
odwiecznym przekonaniom religijnym, na których
zbudowana jest cywilizacja zachodnia. Dla przykładu, mamy na myśli takie sytuacje w niektórych
krajach Europy, jak zmuszanie katolickich poradni
adopcyjnych do przekazywania dzieci do adopcji parom lesbijskim bądź homoseksualnym, jak

kary administracyjne za ukazywanie – zgodnie
ze Słowem Bożym – praktyk homoseksualnych
jako grzechu, albo jak rozporządzenie usuwające
z publicznego języka pojęcia «ojciec» i «matka»,
aby nie «dyskryminować» «związków mniejszości»
poprzez «narzucanie» heteroseksualnego charakteru rodziny.
Rosną naciski na zrównanie tzw. wolnych
związków z rodziną. Próbuje się przeciwstawiać
prawa dziecka prawom rodziców. Wciąż znajduje
zwolenników okrutna zbrodnia aborcji. Ostatnio
dąży się do legalizacji manipulacji genetycznych,
aż po zapłodnienie «in vitro» oraz próbuje się
oswoić społeczeństwo z eutanazją. Jednym słowem przedstawia się jako postęp cywilizacyjny
lub osiągnięcie naukowe to, co w rzeczywistości
jest po prostu klęską z punktu widzenia ludzkiej
godności oraz dobra społeczeństwa. Niedawno
polski sąd uznał zdjęcia na wystawie antyaborcyjnej – ukazujące nic innego jak realizm biologii
przerwanego życia ludzkiego – za „zdjęcia o nieprzyzwoitej treści” i ubolewał, że narzucały się one
tym, którzy nie chcieli ich zobaczyć. Równocześnie nikt nie dopatrzył się znamion przestępstwa
w rozwieszanych na bilbordach fotografiach par
homoseksualnych w często bardzo pornograficznych ujęciach.
(cdn)

Formacyjne spotkanie DIAK

Zgodnie z programem działania Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej – w sobotę
30 stycznia br. gościliśmy członków Rady DIAK z Prezesem Zarządu DIAK – Markiem Sawickim.
Wymienione gremium odbyło zebranie rady, na którym dokonano podsumowania realizacji zadań w minionym roku i przyjęto stosowne uchwały do realizacji działań na 2010 rok. Liturgii Mszy
św. przewodniczył Asystent Kościelny DIAK ks. dr Arkadiusz Orzeł (fot. na 1 stronie). Po Mszy św.
w Auli Jana Pawła II odbyła się dalsza część programu, w której wzięła udział liczna grupa członków
i sympatyków Akcji Katolickiej; spotkanie opłatkowe, poczęstunek (herbata, kawa, ciasta, konferencja na temat „Bądźmy świadkami miłości” – wygłoszona przez ks. Prałata Zbigniewa Bzdaka,
informacja prezesa zarządu DIAK o najważniejszych planowanych działaniach na bieżący rok.
Agapa – poczęstunek wyczerpał program spotkania. (Eugeniusz)
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Światowy
Dzień
Chorego
11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Kościół obchodzi 18 Światowy Dzień Chorego. Światowy
Dzień Chorego został ustanowiony przez sługę
Bożego Jana Pawła II.
13 maja 1992 r., w 11 rocznicę zamachu na
Jego życie na placu św. Piotra. Pierwszy światowy Dzień Chorego obchodzony był właśnie
w Lourdes w 1993r. Jan Paweł II o tym miejscu
napisał:„Sanktuarium u stóp Pirenejów wydaje
się świątynią ludzkiego cierpienia” Jak wiemy,
to miejsce jest po dziś dzień symbolem nadziei
i łaski oraz wielu uzdrowień.
Z chorobą, z cierpieniem spotykamy się
niemal codziennie , nikt z nas nie jest wolny od
cierpień, ono jest doświadczeniem ogólnoludzkim . Człowiek chory , niepełnosprawny,
cierpiący nie jest pozbawiony czułej troski Boga,
nikt nie prosi o cierpienie, o chorobę, ale skoro
ona przychodzi, to mamy obowiązek łączyć
cierpienie, ból z męką Chrystusa na krzyżu. Skoro przyjmuje się, że przez cierpienie człowiek
zostaje w swoisty sposób obdarowany łaska
powołania, to trzeba uznać, że Bóg żywi szczególnie zamiary względem chorego. Odkrywanie
zamiarów Bożych ułatwia Kontemplacja Krzyża
Chrystusa i Jego cierpienia, przez które człowiek
został nabyty dla Boga (1 Kor. 6,20). Dobrowolne
przyjęcie cierpienia jest odpowiedzią na dar
uprzedzającej łaski Bożej, jest włączeniem cierpienia człowieka w Boży plan. Cierpienie nie jest
bezsensowne, wręcz przeciwnie , dzięki niemu
przed człowiekiem chorym , cierpiącym otwiera
się możliwość dotarcia do prawdy o nim samym.
Cierpienie może przysporzyć dobra Kościołowi,
wzbudzając ofiarność, miłość i wzajemną odpowiedzialność wśród ludzi, tylko cierpienie
przeżyte w wierze i w miłości czyni człowieka
cierpiącego kimś wielkim.
Aby zrozumieć tajemnice cierpienia, trzeba
przede wszystkim wsłuchać się w Słowo Boże,
zawarte w Piśmie Świętym, które jest „ wielką
księgą o cierpieniu”. Znajdujemy w nim bowiem
obszerny rejestr najprzeróżniejszych sytuacji
bolesnych dla człowieka. (Jadwiga)



MODLITWA ZA CHORYCH

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i ob
wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chor
tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę
sem cierpiącym za zbawienie świata. Przez
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Apostolstwo
chorych

bjawił nam wartość tajemnicy cierpienia,
rych i spraw, aby pamiętali, że należą do
ę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystuz Chrystusa Pana naszego. Amen
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Informuję chorych z naszej parafii, że istnieje
Apostolstwo Chorych – stowarzyszenie zrzeszające ludzi chorych i niepełnosprawnych, które działa
w Polsce od ponad 70 lat. Obecnie Sekretarzem
Generalnym Centrali Apostolstwa Chorych w Polsce jest ks. Stanisław Michałowski. Aby stać się
członkiem Apostolstwa Chorych trzeba spełnić
3 warunki:
1. Przyjmować cierpienie z poddaniem się
Woli Bożej,
2. Znosić cierpienie w zjednoczeniu z Męką
Chrystusa, który za nas ofiarował się na Kalwarii,
ofiaruje się na ołtarzach i żyje w Kościele,
3. Ofiarować swe cierpienia Bogu za zbawienie
świata i przybliżenie Królestwa Bożego, za Ojca św.,
Kościół i Ojczyznę.
Te trzy warunki stanowią istotę tego Stowarzyszenia. Oprócz nich członkowie Apostolstwa
Chorych są zobowiązani do codziennego (od godz.
12.00 do 15.00, w godzinach konania Chrystusa na
Krzyżu) ofiarowania swoich cierpień wzajemnie
za siebie, wzbudzanie intencji i przeżycia tych
trzech godzin w duchu apostolskim np. prośba
o nawrócenie, odzyskanie zdrowia itp. Kto przyjmie te warunki i chce je wykonać niech zgłosi
swoje nazwisko, imię, dokładny adres do Apostolstwa Chorych.
Proszę pisać na adres: Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych, ul. Warszawska 58, 40-008 Katowice, skrytka pocztowa 649.
Każdy zgłaszający się otrzyma dyplom przyjęcia, są w nim specjalne modlitwy dla chorych, na
pierwszej stronie dyplomu widnieje krzyż okalany
słowami„Z Chrystusem jestem przybity do krzyża”.
Chory otrzymuje także metalowy krzyżyk, który
stanowi odznakę przynależności do Apostolstwa
Chorych. Wreszcie chory otrzymuje stały kontakt
z Krajową Centralą, drukowany list, miesięcznik
pt. „Apostolstwo Chorych”. Każdy znajdzie w nim
ciekawe artykuły bliskie jego sercu i cierpieniu.
Zadaniem miesięcznika pisanego w formie listu
jest być przy chorym, by go odwiedzić, pomóc, pocieszyć. List ten jest przeznaczony dla wszystkich
chorych, cierpiących, ludzi w podeszłym wieku,
niepełnosprawnych, zrzeszonych w jednej, wielkiej rodzinie Apostolstwa Chorych, którzy pragną swoim cierpieniem wspierać Ojca św., Kościół,
Ojczyznę i świat.
W Sejnach już kilka osób należy do tego Stowarzyszenia. Zachęcam, chorych, cierpiących, ich
rodziny do wstępowania w szeregi Apostolstwa
Chorych.
(A.Tujakowska)



Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
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.

Zapowiedzi przedślubne:

Karol Ćwikowski, kawaler z Raczek, Parafia Trójcy Przenajświętszej i Marika Juszczyk,
panna z Sejn, Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:

23/01/2010
Bożena Korenkiewicz i Tomasz Raudonowicz

Sakrament Chrztu Świętego:
23/01/2010 – Wiktoria Raudonowicz

Odeszli do wieczności:

Wincenty Korzeniecki, Bubele (l. 83), zm. 25.01.2010
Stanisław Krajewski, Sejny (l. 79), zm. 26.01.2010
Mieczysław Wołukanis, Sejny (l. 80), zm. 29.01.2010

Dobiega końca kolęda, czyli wizyta duszpasterska naszych Parafian. Pozostaje jeszcze
tylko kolęda jutro, 8 lutego: od godz. 16.00 ul. Łąkowa – dokończenie i ul. Jeziorna.
Wtorek, 9 lutego – kolęda na zamówienie (jeśli kogoś wcześniej nie było, albo z różnych względów nie mógł przyjąć kolędy – proszę zgłosić adres – godzina do uzgodnienia).
Kancelaria parafialna czynna będzie już normalnie, a więc we wtorek, piątek i sobotę przed
południem 9.00-10.30 oraz po południu od 15.30 do 17.00.

Rozwój religijności człowieka
Relacje Boga z człowiekiem jest zjawiskiem nie jednorazowym, ale podlegają ciągłym i nieustannym
zmianom. Życie religijne człowieka wzrasta wraz z wiekiem i podlega różnym kryzysom. Święty Augustyn opisywał, że człowiek odchodzi od Boga na skutek swoich słabości, ale ciągle do Niego powraca
i na nowo zawiązuje zerwaną więź.
Ważną rolę w rozwoju religijności odgrywa doświadczenie religijne i udział w życiu Kościoła. Najważniejsze jest dla młodego człowieka czerpanie wzorców, które posiadają w swej rodzinie. Bardzo
ważne rzeczą jest, aby to rodzice potrafili w swoich najmłodszych pociechach rozbudzić miłość do Boga.
Pierwsze kontakty budują podstawowe zaufanie. Kultywowanie praktyk religijnych przez rodziców
ma pozytywny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Pozytywnie jest oddziaływanie grupy
rówieśniczej, przyjaciół, szkoły i środki masowego przekazu.
Dzisiejsza rzeczywistość to coraz mniej czasu dla rodziny, nasz czas pochłania praca, kariera,
nadaktywność życiowa i zawodowa. W codziennych rachunkach życiowych jest coraz mniej czasu
na życie religijne. Pewne ożywienie religijności pojawia się z okazji pierwszej Komunii świętej dzieci
i Sakramentu Bierzmowania.
W każdym wieku rozwoju człowieka są ważne rzeczy, które maja wpływ na kształtowanie się religijności człowieka. W wieku niemowlęcym i przedszkolnym pojawiają się już zachowania, które ukazują
że dziecko potrafi nauczyć się prostych gestów religijnych np. wskazać obrazy religijne, uczynić znak
krzyża świętego, a z czasem zaczyna się modlić w konkretnej intencji: za mamę, tatę.
Szkoła podstawowa ukazuje dziecku nowy stosunek do świata i Kościoła. Zaczyna ono poznawać
Boga jako ducha i wizję Boga jako Ojca – dobrego i sprawiedliwego, wszechmocnego Opiekuna. Pod
koniec szkoły podstawowej zaczynają się pojawiać pierwsze niepokoje światopoglądowe i tu wzorem
religijności powinni być rodzice, którzy ukażą dziecku prawidłową drogę życia z Bogiem, a nie obok
Boga. Powinni uświadomić dziecku, że z Bogiem mogą osiągnąć wszystko i że On jest Drogą – Prawdą
– Życiem.
Niektóre osoby dopiero w średnim wieku odkrywają symbole religijności, które niesie światu
chrześcijaństwo, a okres starości, to czas oceny całego życia. Lęk przed śmiercią, wyrzuty sumienia
powodują wzrost praktyk religijnych.
Religijność, wiara nie rodzi się w dziecku i nie można jej odziedziczyć, to tylko dzięki rodzicom,
którzy powinni współdziałać z Łaską Bożą mogą rozbudzić miłość do Boga.
(Elżbieta Małgorzata Doroszko)
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przypada 11 lutego, we czwartek. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej
Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas
osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu
objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień,
stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes pielgrzymują chorzy
i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

2

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy,
więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec
cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie
znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Msza Święta z nabożeństwem
dla chorych, z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych będzie we czwartek, 11 lutego o godz.
10.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do
naszej świątyni i umożliwieniu im we wspólnej modlitwie i przyjęciu sakramentu chorych.

3

Uroczystość poświęcona pamięci Sybiraków, czyli ludzi, którzy przeszli przez „nieludzką ziemię”
zesłani na długie lata katorgi, upokorzenia i zniewolenia będzie w niedzielę, 14 lutego. W tym
roku przypada smutna 70 rocznica największych wywózek ludności polskiej na Syberię. Naszych rodaków zsyłano z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że byli Polakami. My żyjący mamy
obowiązek pamiętać o ludziach, którzy przeszli piekło sowieckich łagrów. Początkiem spotkania będzie
Msza św. o godz. 11.30 w intencji żyjących o błogosławieństwo i łaskę Bożą, a dla zmarłych o wieczność.
Dalsza część uroczystości będzie w Sejneńskim Domu Kultury.

4

Tego samego dnia tradycja wspomina świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269
roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas przyjęło się go czcić
jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze
karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich,
którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy,
aby ich wzajemna miłość się umacniała i by z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

5

Środa Popielcowa, 17 lutego rozpoczyna czas Wielkiego Postu, który trwać będzie do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty
i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem, który przypomina, że wszystko, co ziemskie, powstało
z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Msze św. w Środę Popielcową: 6.30, 8.00, 10.00, 13.00 w jęz.
litewskim, 16.00 z udziałem dzieci, wieczorna o 17.30 i dla młodzieży o 18.30.
W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone do minimum.

6

Zachęcamy do uczestnictwa w pierwszych nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa dla
wszystkich w piątek o 17.00, potem wieczorna Msza św.; Droga Krzyżowa dla młodzieży we czwartek
o 18.00, a dla dzieci w środę o 16.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie w każdą 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.

7

Dzieci klas drugich przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii oraz ich
rodziców zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 21 lutego o godz. 15.00. Będzie to nasze wspólne
spotkanie modlitewne, a po Mszy św. będzie katecheza dla rodziców.

8

W trudnym okresie zimowym, właśnie w duchu zbliżającego się Wielkiego Postu i w roku duszpasterskim zachęcającym nas, byśmy „Byli świadkami Miłości”, z uwagą rozejrzyjmy się wokół
siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami – po prostu potrzebują miłości. Może blisko
nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy tej zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie spotkały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się
z tymi, którym brakuje, a Pan Bóg z pewnością to widzi i wynagrodzi.
Nr 24/2010



Intencje mszalne 07–21.02.2010 r.
NIEDZIELA V W CIĄGU ROKU, 7 lutego 2010
07:00 +Czesława Wowak (6 rocz.) i z rodz. Wowaków i Łejmelów
08:30 +Romuald Markiewicz
10:00 +Władysław +Kazimiera +Władysława +Janina +Mieczysław +Leon +Jadwiga z rodz.
Namiotków
11:30 +Józef Masianis (greg22)
13:00 (LT)+Magdalena +Józef i z rodz. Deguć
i Judyckich
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Romuald Wołągiewicz

SOBOTA, 13 lutego 2010
06:30 +Józef Masianis (greg28)
06:30 +Witold Wydro (3mc)
08:00 +Sabina Gibas (2 rocz.) i z rodz. Migasów
i Gibasów
08:00 +Franciszek +Agata +Franciszek Sidor i zm.
z rodz. Wojciechowskich
09:00 (LT) +Janina (1 rocz.) +Antoni
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef +Marianna Przeborowscy
17:30 +Mieczysław Sulżyński (11 rocz.) +Anna Rogucka (11 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 8 lutego 2010
06:30 +Władysław Wałukanis +Marianna +Marcin
06:30 +Józef Masianis (greg23)
08:00 +Anna Keller (6 rocz.) +Jan Sojko
08:00 +Romuald Markiewicz i z rodz. Polakowskich
17:30 +Jerzy Szczerbiński

NIEDZIELA VI W CIĄGU ROKU, 14 lutego 2010
07:00 +Jan Dobuszyński (11 rocz.) +Stefan +Stanisława
08:30 +Jadwiga +Franciszek Rybczyńscy
10:00 +Józef Masianis (greg29)
11:30 Za Sybiraków: dla zmarłych o życie wieczne,
a dla żyjących o mocną wiarę i nadzieję.
11:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
13:00 (LT) +Juozas +Anele
Krasnowo: +Stanisław +Julia +Antoni (20 rocz.) z
rodz. Skrypko
17:30 +Włodzimierz i z rodz. Litwinów

WTOREK, 9 lutego 2010
06:30 +Józef Harackiewicz (7 rocz.) +Jadwiga
06:30 +Zofia Namiotko (1 rocz.)
08:00 +Weronika Okulanis (45 rocz.)
08:00 +Józef Masianis (greg24)
08:00 +Józef Harackiewicz (7 rocz.)
17:30 +Florentyna Orlik (2 rocz.)
ŚRODA, 10 lutego 2010
06:30 +Józef Masianis (greg25)
06:30 +Władysław Wala (12 rocz.)
08:00 +Romuald Koncewicz (17 rocz.)
08:00 +Jan Czeropski (21 rocz.)
17:30 O błog. Boże i udaną operację oraz łaskę
zdrowia dla Krystyny
17:30 +Stanisław Zdancewicz (3mc)
CZWARTEK, 11 lutego 2010
06:30 +Piotr Wojciechowski (9mc)
06:30 +Henryk (25 rocz.) +Andrzej Skorupscy
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Leokadii Janczulewicz w 80 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Józef Masianis (greg26)
10:00 Światowy Dzień Chorych: O wytrwałość w cierpieniu,
o zdrowie i błog. Boże dla chorych naszej Parafii
17:30 +Jadwiga Waluś (8mc)
PIĄTEK, 12 lutego 2010
06:30 +Józef Korzeniecki (4mc)
08:00 +Józef Masianis (greg27)
08:00 +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanisów
17:30 +Henryka Koneszko (5 rocz.)
17:30 +Kazimiera (1 rocz.) +Kazimierz Ramel i ich
rodzice
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PONIEDZIAŁEK, 15 lutego 2010
06:30 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Lucjan Dembowski
08:00 +Stanisław Ogórkis (10 rocz.)
08:00 +Zbigniew Bobrowski (7 rocz.)
17:30 +Józef Masianis (greg30)
WTOREK, 16 lutego 2010
06:30 +Józef Szczerbiński
08:00 +Wiktor Wołkanis
08:00 +Stanisław Bizio (8mc)
17:30 +Eugeniusz Kardel
ŚRODA, 17 lutego 2010 POPIELEC
08:00 +Zofia Juszkiewicz
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla rodziny Zofii i Czesława Gawinowiczów, o szczęśliwe zdanie egzaminów
dla młodych
13:00 (LT) +Wincenty Bernacki (11 rocz.) +Weronika +Józef
17:30 +Wacław Kozakiewicz (44 rocz.) +Natalia (13 rocz.)
CZWARTEK, 18 lutego 2010
06:30 +Marta Gulan (3mc)
08:00 +Henryk Miszkiel (8mc)
08:00 +Marianna +Jan +Marian Klucznik
17:30 +Romuald Ludorf (23 rocz.)
17:30 +Antoni Szkarnulis (5 rocz.)
SIEWCA

PIĄTEK, 19 lutego 2010
06:30 +Henryka +Wacław +Weronika +Czesław z
rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Haliny i Stanisława w 45 rocz. ślubu
08:00 +Robert Czeszkiewicz
17:30 +Regina Naumowicz (2 rocz.)
SOBOTA, 20 lutego 2010
06:30 +Leon Jursza i jego rodzice
08:00 +Franciszek Baranowski i jego rodzice
08:00 +Paweł Margiewicz (6 rocz.) +Józef Martecki
17:30 +Apolonia Stankiewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Leon Luto
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 21 lutego 2010
07:00 +Kazimierz Augustynowicz (9 rocz.)
08:30 +Stanisław Dobuszyński (1 rocz.)
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 +Aleksander (3 rocz.) +Helena Letkiewicz i
z rodz. Pachuckich i Działakowskich
13:00 (LT) +Agota +Juozas +Mykolas +Marceli +Juozas
Krasnowo: Za parafian
15:00 Dzieci klas II i ich rodzice
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Karola
w 18 rocz. urodz. i dla rodziny

Panu organiście
wyrazy głębokiego współczucia,
z powodu śmierci ojca Eugeniusza
składają parafianie

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

• 10 II – św. Scholastyka, dziewica (†542), siostra
św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej
i całkowicie poświęciła się Bogu (wspomnienie
obowiązkowe).
• 14 II – św. Walentego, kapłana rzymskiego,
który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż
podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa
• 17 II – Święci Założyciele Zakonu Serwitów
Najświętszej Maryi Panny, czyli sług Maryi. Dokładnie było ich siedmiu. Wspólnotę założyli w
pierwszej połowie XIII wieku. Jej członkowie, wędrowni kaznodzieje, rozważali szczególnie Mękę
Pańską i mieli żywą cześć do Matki Bożej Bolesnej
(wspomnienie dowolne);
• 21 II – św. Piotr Damiano (1007-1072), biskup
i Doktor Kościoła, uczony, pisarz i odnowiciel Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

Wszystkim
parafiankom z okazji
Dnia Kobiet – serdeczne
życzenia opieki Matki
Bożej i wszelkich łask
bożych na każdy dzień
składa redakcja Siewcy

piekło sowieckich łagrów
Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska
Burmistrz Miasta Sejny
Parafia Rzymsko-Katolicka w Sejnach
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
oraz Ośrodek Kultury w Sejnach
organizują d. 14.02.2019 roku uroczystość poświęconą upamiętnieniu 70 rocznicy deportacji
ludności polskiej na wschód.
Program uroczystości:
godz. 11.30 uroczysta Msza Święta w Bazylice
NMP w Sejnach,
godz 12.30 uroczystość w Ośrodku Kultury
w Sejnach,
– inscenizacja przygotowana przez młodzież
Łiceum Ogólnokształcącego w Sejnach,
– uroczyste powołanie Koła Przyjaciół Sybiraków,
– rys historyczny na temat deprtacji wygłosi
przedstawiciel IPN w Białymstoku
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Ważne daty są zawsze okazją do refleksji nad
historią naszego kraju i skomplikowanymi losami
Polaków.
Wybuch drugiej wojny światowej zapoczątkował wydarzenia, które na wiele dziesięcioleci
zmianiły oblicze świata, Europy oraz Polski. Należy
pamiętać jak wiele kosztowało Polaków prawo do
wolnośći i niepodległości.
Wspominamy bezlitośnie ciemiężonych w stalinowskich katowniach i łagrach. Wielu z nich do
kraju nie wróciło. Naszym moralnym obowiązkiem
jest pamiętać o ludziach, którzy przeżyli piekło
sowieckich łagrów i o tych, którzy spoczeli na
wieki w tej nieludzkiej ziemi.
Każdy Polak, powinien oddać więzi wszystkim
ciemiężonym przez stalinizm.
Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy
14.02.2010 roku i na uroczystości do Ośrodka Kultury.
„Jeżeli zapomnę o nich Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.
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Z ŻYCIA PARAFII

Jasełka
Tradycyjne„Jasełka”przedstawiły przedszkolaki pod kierunkiem Siostry Barbary i Nauczycielek w niedzielę, 10 stycznia. Najpierw przed
Mszą św. o godz. 10.00 maluchy kolędowały
Panu Jezusowi w betlejemskiej stajence, a potem w czasie Eucharystii to one „głosiły kazanie”
piękną inscenizacją i recytacją tekstów o tym, co
wydarzyło się 2009 lat temu w Betlejem.
Niech Boże Dziecię błogosławi dzieciom, ich
rodzicom i nauczycielom a także nam wszystkim.

Modląc się w tym miesiącu za kapłanów, prośmy Jezusa – Dobrego Pasterza:
• o wrażliwe kapłańskie serca, które potrafią „płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi”;
• o otwarte kapłańskie serca – dla każdego, bez względu na to, kim jest;
• o zatroskane kapłańskie serca – o chorych, biednych, poranionych duchowo,
• o tych, co są od Boga jeszcze daleko.

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