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„Ci którzy piją wodę, tą którą im daję,
nigdy nie będą spragnieni.
Zaiste woda którą daję, wtedy stanie się w
nich wiosną tryskającą w życiu wiecznym”
(Jan 4,13-14)

MOC SŁOWA
Niedziela III Wielkiego Postu – 07.03.2010
Łk 13,1-9

W

tym czasie przyszli niektórzy i donieśli
Jezusowi o Galilejczykach, których krew
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których
zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział
im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek
miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy;
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie
figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze
ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział:
»Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię
je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz je wyciąć«”.
Refleksja niedzielna:
W Talmudzie babilońskim rabin Blezer zwraca
się do swoich uczniów: „Nawróćcie się do Boga dzień
przed swoją śmiercią”. Uczniowie pytają zatem swojego rabina: „Czy człowiek wie, którego dnia umrze?”
Na to rabin Blezer: „Tym bardziej musi nawrócić się
już dzisiaj, bo być może już jutro umrze. Wynika
zatem z tego, że przez wszystkie dni swego życia
powinien nawracać się do Boga”. Ta krótka opowieść daje jasny wyraz dramatyzmowi, jaki słyszymy
w pierwszej części dzisiejszej Ewangelii: może się
okazać, że w naszym życiu na coś jest już za późno.
Śmierć może nas nagle wyrwać z życia i unicestwić
wszystkie nasze najlepsze plany i zamiary. Przypowieść o drzewie figowym w niczym nie pomniejsza
tego dramatyzmu. Wprawdzie ogrodnikowi udaje
się odroczyć wykonanie wyroku, ale przecież nie na
„święte nigdy”. Nie można w nieskończoność siebie zapewniać: jeszcze nie dzisiaj, ale na pewno już
jutro rozpocznę nowe życie, a jeśli nawet nie jutro,
to na mur-beton pojutrze albo... kiedyś tam, ale na
pewno. Nie takiej postawy oczekuje od nas dzisiejsza Ewangelia. Bóg jest cierpliwy. To pewne. Ale nie
mamy takiej władzy, byśmy mogli Mu powiedzieć,
jak długo ma okazywać nam cierpliwość. Po prostu



nie mamy takiej mocy, byśmy mogli rozporządzać
cierpliwością Boga. Robilibyśmy sobie pośmiewisko
z Boga, zapewniając Go czy robiąc Mu nadzieję, że
w przyszłym roku na pewno do Niego powrócimy.
Nie wiemy przecież, czy za rok będziemy jeszcze żyli,
a jeśli nawet, to czy jeszcze będziemy mieli dość sił, by
się do Niego nawrócić. Wykorzystajmy zatem czas,
który daje nam Bóg - teraz!
Niedziela IV Wielkiego Postu – 14.03.2010
Łk 15,1-3.11-32

W

owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział
im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do
ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie
przypada«. Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój
majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał,
nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego
z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje
pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój
żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu
ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go
jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A
syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do
swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę
i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę
i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się«. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał
jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu
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rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«.
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec
jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział
ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia,
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone
cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko,
ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do
ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego,
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się«„.
Refleksja niedzielna:
Postawa młodszego syna może wielu się podobać. Jest ciekawy. Gdy tylko poczuł, że dom staf się
dla niego za ciasny, chce się przekonać, co mają mu
do zaoferowania szeroki świat i życie. Zapewne też
nikt, kto nieco przeżył, nie dziwi się bardzo, że spodziewał się zbyt wiele, że niewłaściwie ocenił swoje
możliwości, że dat wiarę fantastycznym mrzonkom
i padł ofiarą własnej naiwności. A może – czego
też nie można wykluczyć – nie dość zaangażował
się w poszukiwanie własnego szczęścia, myślał, że
wystarczy po nie wyciągnąć rękę, że samo do niego
przyjdzie... l tak pochopnie porzucił to, co gwarantowało mu dostatnie życie, i znalazł się w sytuacji, która
doprowadziła go do upadku, do grzechu. „Sam się
o to prosił” – powiedzieliby złośliwcy. Odrzucił swoje
szczęście, swoją wolność, swoje dziedzictwo i swoją majętność i jako świniopas doświadczył niedoli,
niewoli i nieludzkiego życia.
A jednak, kto nie chce „opuścić domu”, kto nie
chce „wyjść do świata” ani „poznać życia”, być może
nie narazi się na niebezpieczeństwo upadku, być
może będzie miał mniej okazji do popełnienia błędu
czy grzechu, ale na końcu być może jego ręce będą
puste, nawet jeśli będą czyste. Tylko ten, kto wychodzi
naprzeciw życiu i podejmuje ryzyko własnego wzrostu, tylko ten, kto poznał niedole niewoli i utraty własnej godności i swoich możliwości, może doświadczyć
uwolnienia ze swoich słabości i ograniczeń i zdać
sobie sprawę z wartości na nowo ofiarowanej mu
godności i wolności. Obrona grzechu? – W każdym
razie obrona skosztowania nie tylko ofiarowanej
przez Boga wolności, ale i większej miłości Boga,
i zasmakowania w niej dla własnego zbawienia.

ZŁOTA MYŚL
Dla Boga żadna droga okrężna nie jest
zbyt długa, żeby wyjść nam naprzeciw na
manowcach, po jakich się błąkamy.
Peter Schott
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA III Wielkiego Postu, 7 marca 2010
Słowo Boże: Wj 3,1-8a.13-15; 1Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9
PONIEDZIAŁEK, 8 marca 2010,
wsp. św. Jana Bożego, zakonnika
Słowo Boże: 2krl 5,1-15a; Łk 4,24-30
Dzień Kobiet – modlitwa za wszystkie kobiety,
aby wzór życia czerpały z Maryi, najpiękniejszej
z Niewiast
WTOREK, 9 marca 2010,
wsp. Św. Franciszki Rzymianki, dziewicy
Słowo Boże: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
ŚRODA, 10 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Spotkanie rejonowe w Suwałkach dla kapłanów
– modlitwa za wszystkich kapłanów
CZWARTEK, 11 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
PIĄTEK, 12 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
II piątek miesiąca – modlitwa za borykających się
z problemami uzależnień i za małżeństwa rozbite
SOBOTA, 13 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
NIEDZIELA IV Wielkiego Postu, 14 marca 2010
Słowo Boże: Joz 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21; Łk
15,1-3.11-32
W liturgii dzisiejsza niedziela nazywa się Laetare
(łac.), czyli Niedziela Radości
Rekolekcje parafialne wielkopostne
PONIEDZIAŁEK, 15 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 65,17-21; J 4,43-54
Rekolekcje wielkopostne (dla zabieganych)
WTOREK, 16 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
Rekolekcje wielkopostne (dla zabieganych)
ŚRODA, 17 marca 2010, wsp. Św. Patryka, bpa
Słowo Boże: Iz 49,8-15; J 5,17-30
Rekolekcje wielkopostne (dla zabieganych)
CZWARTEK, 18 marca 2010, wsp. Św. Cyryla
Jerozolimskiego, bpa i dK (doktora Kościoła)
Słowo Boże: Wj 32,7-17; J 5,31-47
PIĄTEK, 19 marca 2010,
Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.1618.22; Mt 1,16.18-21.24a
SOBOTA, 20 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 11.18-20; J 7,40-53



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Przychody i rozchody
Parafii w 2009 roku
Przychody – 718 851 zł
W tym m.in.:
ofiary złożone na tacę w niedziele 		
w dni świąteczne 				
ofiary złożone na remont klasztoru 		
dotacja z Ministerstwa Kultury 		
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 		
ofiary „kolędowe” na potrzeby Parafii 		
ofiary na utrzymanie cmentarza 		
ofiary za opłatki 				
czynsz najmu pomieszczeń parafialnych

– 140 070 zł;
– 28 531 zł;
– 41 230 zł;
– 300 000 zł;
– 28 000 zł;
– 16 990 zł;
– 25 750 zł;
– 17 272 zł;
– 45 750 zł;

Wydatki – 705 636 zł
W tym m.in.:
Koszty funkcjonowania Parafii:
- energia elektryczna 						
– 20 985 zł;
- opał 								
– 16 516 zł;
- wywóz śmieci z cmentarza 					
– 34 633 zł;
- sprzątanie chodnika przed kościołem (czyni to Zakład Komunalny)
– 2 190 zł;
- sprzątanie kościoła (środki czystości, wszystko co dotyczy zakrystii)
– 5 200 zł;
- oświetlenie i sprzęt ( żarówki, bezpieczniki, remonty elektryczne)
– 5 798 zł;
- woda i ścieki 							
– 3 154 zł;
- pracownicy kościelni 						
– 31 650 zł;
Remonty:
- klasztor (wymiana 37 okien, remont wirydarza) 			
– 378 766 zł;
- remont frontonu bazyliki 					
– 14 500 zł;
- projekty i mapy geodezyjne 					
– 11 272 zł;
- Urządzenia: ekran w bazylice – 12 500; naprawa alarmu i jego konserwacja – 7600; dokończenie
nagłośnienia (chór i w kościele) – 8000; brama wjazdowa – 2600; nowe drzwi do kancelarii – 1200;
- położenie chodnika i parkingu przy cmentarzu 			
– 17 780 zł;
- wymiana okien w domu parafialnym (II rata) 				
– 10 000 zł;
- ubezpieczenie obiektów kościelnych 				
– 3 800 zł;
Sumy przechodnie:
- comiesięczny ryczałt do Kurii (21 groszy od mieszkańca) 		
- charytatywne 							
- seminarium duchowne 						
- za opłatki i kartki opłatkowe 					
- dzieła duszpasterskie (rekolekcje, akcje duszp.) 			
- materiały duszpasterskie
(prasa, plakaty, banery, adwentowe materiały dla dzieci, ulotki i inne,)
- sprzęt i naczynia liturgiczne 					

– 18 144 zł;
– 2 000 zł;
– 10 543 zł;
– 2 000 zł;
– 5 200 zł;
–
–

4 300 zł;
7 742 zł;

Jest jeszcze wiele sum przechodnich przekazywanych na rzecz Kurii i KUL-u, Caritasu Diecezji (świece
i znicze, zbiórki na rzecz poszkodowanych losowo itd.)
Saldo na koniec roku 2009 jest dodatnie i wynosi 13 445 zł. Szczegółowy bilans za 2009 rok jest
do wglądu. Serdeczne Bóg zapłać, którzy w trosce o funkcjonowanie Parafii oraz prowadzone prace
remontowe i renowacyjne naszych zabytków złożyli swoje ofiary.
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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.

Służyć prawdzie

12

Tytuł niniejszego dokumentu streszcza jego
przesłanie. Użyty w nim zwrot„służyć prawdzie” dokładnie określa styl myślenia i postępowania Kościoła, państwa, całego społeczeństwa i
poszczególnych osób wobec małżeństwa i rodziny.
Prawda o małżeństwie i rodzinie istnieje. Wiadomo,
co to jest miłość, małżeństwo, rodzina. Ta prawda
została objawiona przez Boga i zapisana w głębi ludzkiego serca jako prawo naturalne. Jest to
prawda obiektywna. Człowiek nie jest Stwórcą, ale
stworzeniem. Nie może więc przedefiniowywać
według własnej woli tych podstawowych pojęć.
Obiektywną prawdę o małżeństwie i rodzinie trzeba pokornie, a zarazem odważnie odkrywać, przyjmować, pogłębiać i żyć nią bez kompromisów. Po
porostu trzeba jej służyć. Nikt bowiem nie panuje
nad Prawdą – Prawdzie się służy.

13

Ileż duchowej zarozumiałości trzeba mieć w
sobie, by usiłować zmienić znaczenie takich
odwiecznych słów, jak małżeństwo czy rodzina.
Czyż historia ludzkości nie pokazuje przeraźliwie
jasno, że taka buta wobec człowieka i wobec życia
prędzej czy później wynaturza się w różnego rodzaju totalitaryzmy, które mamią, by ostatecznie
zostawić po sobie łzy i zgliszcza?
Tytuł dokumentu nawiązuje też świadomie
do osobistej wizji posługiwania Ojca Świętego Benedykta XVI. „Służyć prawdzie” to tytuł
jednej z Jego książek, ściśle związany z zawołaniem
wpisanym do biskupiego, a następnie do papieskiego herbu: „Współpracownicy Prawdy”. W ten
sposób chcemy okazać Piotrowi naszych czasów
miłość i podziw, „wdzięczni za Jego wielkie oddanie prawdzie o człowieku i o rodzinie, w której
głoszeniu i obronie trwa wiernie”33, kontynuując
duchową walkę swego Wielkiego Poprzednika.
(cdn)
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Niech będzie wyraźnym odblaskiem tożsamości kapłańskiej
i raduje się z tego otrzymanego daru.
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Lękam się tej myśli, która budzi mnie w środku nocy, że my tam wciąż jesteśmy: w Ogrodzie Oliwnym,
przed pałacem Piłata, wśród krzyżujących, na Golgocie i przekrzykujemy się nawzajem: Ukrzyżuj Go!

Gdzie byliśmy wtedy…
Gdzie byliśmy wtedy, gdy nasz Pan modlił się
i cierpiał w Ogrodzie Oliwnym, a uczniowie spali?
Zaś dranie, łobuzy i sługusy szukali Go. Znaleźli.
Pojmali. Uprowadzili. Bo zamiast: „ ząb za ząb, oko
za oko”, głosili: „ ,miłujcie nieprzyjaciół waszych”.
Czy byliśmy z uczniami? Może serca nasze wołały:
Ludzie, za co Go aresztujecie? Ale boję się tej myśli,
że tego wieczoru byliśmy najgorliwsi wśród tej
zgrai, że dopasowaliśmy się do sytuacji, by być
na wierzchu.
Widzieliśmy, jak żołdacy, faryzeusze, oszuści
prowadzili Pana związanego przed sąd Kajfasza,
Piłata, by raz na zawsze skończyć z Nim. Uczestniczyliśmy w parodii procesu. Sędzia łapczywie
uwierzył fałszywym świadkom i skazał Pana na
śmierć przez ukrzyżowanie, za to, że nie dorośliśmy
do prawdy mesjańskiej. Może chcieliśmy krzyknąć:
To Ten, na którego czekamy. Ale boję się tego
wspomnienia, że byliśmy w tłumie i krzyczeliśmy
najgłośniej: Ukrzyżuj Go!
Schowaliśmy się za węgłem jakiegoś domu,
gdy siepacze, łotrzy, pijacy biczowali, pastwili się
nad Nim, przybili do krzyża naszego Pana za to, że
powtarzał prawdę:„Jestem Synem Bożym”, prawdę

oczywistą, udowodnioną, ale kłującą, niechcianą.
Może oczy nasze pytały: dlaczego? Ale głośno powtarzaliśmy wraz z motłochem: Dość zamieszek,
ukrzyżuj Go! Nie mamy króla, tylko rzymskiego
cesarza. Staliśmy w gęstym tłumie, gdy Pan, nasz
Pan, wisiał na krzyżu i umierał. A złodzieje, tchórze,
dwulicowcy wrzeszczeli: Widzisz, taki jest Twój
koniec. Jeśli jesteś Mesjaszem, uwolnij siebie z tej
okropności. Byliśmy przekonani, że to niewinna
krew. Spadnie ona na nas i na nasze dzieci. Ale
nie krzyknęliśmy tak, tylko: Hej, Ty tam, jeśli jesteś
tym…to… Prześladuje mnie ta myśl, że my, porządni ludzie, daliśmy się tak omamić, co więcej,
wykorzystaliśmy wszystkie środki przekazywania
myśli: pieniądze, reklamę, klakierów…, by wmówić
sobie i całej hołocie, że mamy rację, że to jedyny
sposób na spokój w państwie rzymskim.
A gdzie jesteśmy dzisiaj? Lękam się tej myśli,
która budzi mnie w środku nocy, że my tam wciąż
jesteśmy: w Ogrodzie Oliwnym, przed pałacem
Piłata, wśród krzyżujących, na Golgocie i przekrzykujemy się nawzajem: Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go
za to, że wprowadził nowy porządek.
(Jrena)

Mylimi ir Dievo Širdžiai brangūs – Broliai ir Seserys
Ir šiandien, šią gavėnios dieną, kviečiu Jus kartu su manimi dėkoti Dievui už žodžius iš Dangaus:
„Tavo žodžiai yra šviesa mano takui” – sako mums Šv.Raštas. Be šviesos šiame pasauly, klumpama.
„Kol esu pasauly, esu pasaulio šviesa. Ateina tamsa, kai nieks negalės darbuotis.” (Jono ev.) Reikalinga, kad kažkas atskleistų šią Šviesą – Kelią, kurį žino tiktai Dievas. Nes Jis ir yra toji „tikroji šviesa,
apšviečianti kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį”.
Šiandien, keista, tačiau noriu pakviesti jus kartu su manimi dėkoti gyvenimui už tamsos akimirkas,
kurias visi patiriame. Žmogus, nepatyręs ligos, nevertina sveikatos. Nepatyręs nakties, nebrangina
dienos. Nėjęs per skausmą, nesupras tikrojo džiaugsmo. Neprisilietęs prie mirties nesaugos gyvybės.
Taip. Reikia, kad mane kažkas atgręžtų į Šviesą, į Gyvenimą, į Laimę. Mūsų Dangiškoji Motina ir vėl
mums tarsi sako: „Vaikeliai, aš su jumis”. Pažįstu jūsų skausmą, jūsų ligas. Jūsų tamsą ir jūsų mirtį.
Kadangi aš daviau pasauliui Gyvenimą – Jėzų. Bridau kartu su Juo per šio pasaulio mirties bedugnę.
Dievo ir mano Motiniškoji Meilė jums nepasikeitė. Su pasitikėjimu glauskitės prie manęs tarytum
kūdikiai. Klausykitės mano širdies. Noriu parodyti jums Kelią prie Malonės Sosto. Nes esu „malonės
pilnoji”. Žinau, koks yra Dievas. Lydžiu akimis kiekvieną jūsų gyvenimo žingsnį. Nes kiekvienas esate
brangus Dievui. Kokia tai paguoda. Mūsų Motina visuomet eina kartu su mumis, savo vaikais. Eina
su Bažnyčia. Eina kartu su atbundančia Kūrinija.. Nebijokime savo Motinos. Ji visada liepia mums
daryti tik tai, ką liepia Dievas. Amen.
Ks. Bernardas Augaitis
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Duchowa

adopcja
Dar jest zadaniem. Bóg nas obdarza różnymi
darami, stawiając przed nami to, co winniśmy wykonać, pamiętając, że jesteśmy wsparci Jego łaską.
Życie jest największym Bożym darem spośród
wszystkich dóbr doczesnych. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i za życie innych ludzi, także
za życie nienarodzonych i za życie ludzi starszych
i za życie ludzi chorych.
Duchowa adopcja jest:
1. modlitwą w obronie życia poczętego,
2. osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów
Narodu,
3. pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu
aborcji.
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej( radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej) – Ojcze Nasz,
10 zdrowaś Maryjo, oraz specjalnej modlitwy w
intencji dziecka i jego
rodziców. Do modlitwy można dołączyć
dowolnie wybrane
dodatkowe postanowienia. Dodatkowymi postanowieniami
mogą być – częsta
Spowiedź Święta,
Komunia Święta, adoracja Najświętszego
Sakramentu, czytanie Pisma Świętego.
Duchowa adopcja powstała po objawieniach w
Fatimie na wezwanie Matki Bożej do modlitwy
różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy,
które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
W roku 1987 została przeniesiona do Polski.
Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w
kościele O.O. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
Duchową adopcję dziecka poczętego może
podjąć każdy, można podejmować ją wielokrotnie.
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka nie
wiemy imienia dziecka, ale Pan Bóg je zna. Pan
Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde
poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością
rodziców. (Jadwiga)
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Różańcem
oplećmy życie kapłanów
Różaniec z ks. Szymonem Muchą – kustoszem
sanktuarium – moderatorem Rodziny Różańcowej w Diecezji Radomskiej.
TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. Chrzest w Jordanie
Jan Chrzciciel w Jezusie rozpoznał Mesjasza, na
którego przyjście przygotowywał ludzi. Wierni, pa-trząc
na swego pasterza, chcą zobaczyć Chrystusa, który
naucza, przebacza. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego
księdza biskupa i kapłana, przez którego udzieliłeś
nam sakramentalnych darów. Jezu, uczyń serca nasze
według Serca Twego.
II. Cud w Kanie Galilejskiej
Dobrze, że na weselu w Kanie była Maryja. Ona
– jak każda matka – potrafi dostrzec to, co czasem jest
niewidoczne, a ważne. Kapłan na wzór Maryi jest zatroskany o wspólnotę i nie przestaje powtarzać: „Uczyńcie
wszystko, cokolwiek powie wam Jezus”. Dziękujemy
Ci, Panie, za troskę każdego kapłana o powierzoną
mu owczarnię. Niech zaowocuje ona przemianą wielu
ludzkich serc. Jezu, uczyń...
III. Głoszenie królestwa Bożego
Kapłan ma być wyraźnym światłem i czytelnym
drogowskazem kierującym ku Bogu. Ma być tym, który
pierwszy uwierzy przyjmie Ewangelię do serca i z wiarą
będzie ją głosił. Dziękujemy Ci, Panie, za świadectwo życia każdego kapłana. Niech będzie dla nas wzorem, jak
żyć według wskazań Twojej Ewangelii. Jezu, uczyń...
IV. Przemienienie na górze Tabor
Przemienione oblicze Chrystusa, ukazujące Jego
bóstwo, to zaproszenie do pójścia droga, świętości.
Pierwszym, który powinien skorzystać z tego zaproszenia, ma być kapłan. Dziękujemy Ci, Panie, za świętych kapłanów. Niech ich przykład będzie zachętą dla
innych księży, by nigdy nie rezygnowali z obranej drogi.
Jezu, uczyń...
V. Ustanowienie Eucharystii
Jezus w Wieczerniku na zawsze połączył ze sobą
sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa. Nie ma Eucharystii tam, gdzie nie ma kapłana. Dziękujemy Ci, Panie, że
zostałeś z nami w darze Eucharystii i za to, że w naszej
Ojczyźnie nie brakuje kapłanów. Obyśmy tylko chcieli
przystępować często do tego stołu, który dla nas obficie zastawiasz. Jezu, uczyń...



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:

Antoni Janculewicz, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Magdalena Gadomska, panna,
Warszawa, Parafia św. Kazimierza.
Kordian Konrad Czeplik, kawaler, Burbiszki, Parafia tutejsza i Anna Kulczyniec,
panna, Olecko, Parafia NMP Królowej Polski.

Sakrament Chrztu Świętego:
28/02/2010 – Patrycja Kaczanowska

Odeszli do wieczności:

Marianna Malinowska, Burbiszki (l. 85), zm. 14/02/2010
Mirosław Fidrych, Sejny (l. 39), zm. 12/02/2010
Eugenia Kuklewicz, Klejwy (l. 88), zm. 17/02/2010
Adam Jakubowski, Żegary (l. 35), zm. 17/02/2010
Stanisław Moś, Bubele (l. 85), zm. 20/02/2010
Eugeniusz Woźnialis, Jodeliszki (l. 81), zm. 22/02/2010
Bogusława Borowska, Sejny (l. 46), zm. 21/02/2010
Mieczysław Żyliński, Krasnowo (l. 85), zm. 25/02/2010

„Jest inny świat…”
N

iestety czasem o tym zapominamy! I wielka
szkoda! Bo cóż jest ważniejszego w życiu?
Tyle spraw, tyle zajęć, tyle obowiązków! I wszystko
świetną wymówką, by nie spotkać Boga! A nam
czasem zupełnie nie zależy na Bogu. Stąd chorobawymówką, zimno w kościele, praca! Tak, wszystko
to ważne! A gdzie miłość? Jeśli ja kocham Boga, to
On jest najważniejszy i nic więcej. I to jest sprawdzian naszej miłości.
Pamiętam pytanie: czemu nie byłeś na rekolekcjach? I odpowiedź człowieka dorosłego:„Bo mi
się nie chciało!” szkoda mi takich ludzi! Nic nam się
nie chcę, wszystko nudzi, nuży, męczy.
Znak stopu przypomina by się zatrzymać – to
tak potrzebne. Trzeba posłuchać, a do tego potrzeba tak nie wiele przyjść i otworzyć serce.„Nie przegap wieczności” – może taki nowy znak drogowy
trzeba by postawić na naszych ulicach i w naszych
domach. Byśmy nie zgubili tego co ważne!
Rekolekcje to czas słuchania! A do tego trzeba
mieć pokorę! Raczej ludzie dziś nie chcą słuchać
każdy woli mówić, i to jak najgłośniej. A Bóg mówi
w ciszy i to do ludzi pokornych. Po której stronie
stoisz Ty? Zastanów się i spróbuj odpowiedzieć na
to pytania! Czy Bóg jest Ci jeszcze potrzebny? Czy
opluwasz głód Boga?
„Mów Panie, bo sługa twój słucha!” jakże wiele
trzeba mieć wiary, by umieć tak powiedzieć. Wiele
jest sposobów przez które Bóg mówi. Tylko mury
które są w nas nie pozwalają Mu na to!
Trzeba więc dobrze przeżyć rekolekcje! Co
to znaczy? Przede wszystkim być! To pierwszy



stopień. Zostawić cały mój świat problemów,
zmartwień i obowiązków i przyjść jak spragniony
do źródła wody. Jakie to ważne. Następnie zacząć
słuchać. Uwierzyć że Bóg ma moc, Jego słowo jest
pochodnią. On wskazuje drogę więcej idzie z nami
jako Bóg żywy! Następnie pozwolić Bogu działać
– przynajmniej nie przeszkadzać. „Powierz Panu
swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał”.
Czasem pytam ludzi: „czemu tak długo nie byłeś
na Eucharystii?” i otrzymuje odpowiedz „Bo byłem
załamany” – przedziwna sytuacja! Każdy przeżywa
trudność i kłopoty, czasem jest ich więcej a czasem mniej. Ale wydaje mi się, że tym bardziej w
trudnościach trzeba szukać pomocy, trzeba szukać
pomocnej ręki Boga. On będzie działał, więcej
On działa!
Cisza i modlitwa, to prawdziwe rekolekcje. Nie
chodzi o to by zaliczyć, to bez sensu. Podpis nie
jest najważniejszy, chociaż są i tacy którzy tak
myślą. Idę do spowiedzi ale twierdze że nie mam
grzechów! Więc po co idę? Bo inni idą, bo tak
trzeba. Żadna wiara! Widzę naszą młodzież jak stoi
z indeksami w ręku pod Kociołem. Aż boli serce.
Strach pomyśleć! Co jest ważne? Podpis czy sakrament? Oczywiście tłumaczeń jest wiele a prawda
jedna! Tylko Boga oszukać nie można, prędzej czy
później kłamstwo obróci się przeciwko!
Więc nie podpisuj karty obecności, nie oglądaj
się czy cie widzą, nie o to chodzi. Po prostu przyjdź
i bądź z Bogiem i dla Boga, a będziesz ty, który Go
spotka, prawdziwie!
Ks. Radosław Góralski
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

1

Modlitwa dzisiejszej trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu przypomniała nam triadę wielkopostnych
uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także
wszelkich przyjemności. Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim
Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to biblijny i niezwykle skuteczny sposób ulżenia czyjejś
niedoli oraz wynagrodzenia za nasze grzechy. Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynków pobudzi
nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu.

2

Trzecia niedziela Wielkiego Postu to półmetek tego ważnego okresu liturgicznego. Stąd coraz bardziej naglące zaproszenia na nabożeństwa wielkopostne, skierowane do tych, którzy
jeszcze w nich nie brali udziału. W każdy piątek odprawiamy Drogę Krzyżową o godz. 17.00; młodzież
zapraszamy we czwartek o 18.00, a dzieci w środę o 16.15; Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00
z kazaniem pasyjnym, czyli rozważaniem znaczenia męki i śmierci Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia – w czasie Mszy św. wieczornej kazania już nie ma; śpiew Gorzkich Żali ma miejsce również na
zakończenie Mszy św. o 11.30.

3

Rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy od niedzieli IV Wielkiego Postu, a więc od 14
marca i trwać będą do 17 marca. Zapoznajmy się z programem rekolekcji i zróbmy wszystko, aby
włączyć je w nasze plany. One mają ogromne znaczenie w naszym życiu duchowym, dajmy sobie szansę
wejścia głębiej w nasze relacje z Bogiem, by być także bliżej z bliźnimi. Niech nam zależy na przemianie
serca. Istotną sprawą rekolekcji jest dobre przeżycie sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do
niego w tym czasie jest naszym obowiązkiem, ale niech będzie również potrzebą serca.

4

Zadbajmy również o naszych starszych rodziców i krewnych oraz chorych, którzy nie mogą
uczestniczyć w rekolekcjach, a tym samym skorzystać z sakramentu pokuty i komunii św.
Prosimy o zgłaszanie adresów w zakrystii lub kancelarii, można również telefonicznie lub pocztą
elektroniczną, a my odwiedzimy te osoby z posługą kapłańską w sobotę przed Niedzielą Palmową,
27 marca od godz. 10.00.

5

Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa obchodzić będziemy w piątek, 19 marca. Św. Józef jest Patronem Kościoła Świętego, jest Patronem
mężów i ojców i w ogóle mężczyzn ucząc nas odpowiedzialności i dojrzałości w trosce o życie swoich
najbliższych. Panowie niech wezmą sobie do serca potrzebę modlitwy za przyczyną św. Józefa, dlatego
zapraszamy tego dnia na Mszę św. rano o 6.30, albo o 8.00, 10.00 i wieczorem o 17.30. W związku z tą
uroczystością w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

6

Przygotowujemy się do Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta, która będzie miała miejsce
w Niedzielę Palmową, 28 marca. Zapraszamy do jak najliczniejszego aktywnego włączenia się
w jej przygotowanie. Koordynatorem przygotowania jest ks. Piotr.

7
8

Kancelaria parafialna
nie będzie czynna w czasie rekolekcji wielkopostnych.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej Parafii w II i IV niedzielę miesiąca. W kwietniu
w Niedzielę Wielkanocną o godz. 10.00 i w IV niedzielę kwietnia. Chrzest poprzedza katecheza
dla rodziców i chrzestnych. Na dwa tygodnie przed Chrztem należy zgłosić się do kancelarii z aktem
urodzenia dziecka, danymi chrzestnych (data urodz. i adres, zaświadczenie od proboszcza parafii, do
której należą, że godni bycia matką czy ojcem chrzestnym).

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę
Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam, a które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, Cię daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty
sam przeznaczyłeś. Amen.
Nr 26/2010



Intencje mszalne 7–21.03.2010 r.
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU,
7 marca 2010
07:00 +Bronisław Ludorf (greg7)
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Józef +Scholastyka +Edmund Stefańscy
11:30 +Witold Wydro (4mc)
13:00 (LT) +Witold +Anna Niewulis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska
PONIEDZIAŁEK, 8 marca 2010
06:30 +Henryk Zaniewski (3 rocz.)
08:00 +Bronisław Ludorf (greg8)
08:00 +Anastazja Staniewicz
17:30 +Piotr Wojciechowski (10mc)
17:30 +Stanisław Madejski (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 9 marca 2010
06:30 +Bronisław Ludorf (greg9)
06:30 +Marianna i Stefan Dąbrowscy
08:00 +Anna +Wincenty Krupińscy
08:00 +Franciszek Szruba (23 rocz)
17:30 +Józef Linkiewicz (1 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Rafał Rupiński (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 10 marca 2010
06:30 +Janusz Panasewicz (2 rocz.)
06:30 +Bronisław Ludorf (greg10)
08:00 +Stanisław Waboł
08:00 +Józef +Magdalena Krakowscy
17:30 +Stanisław Zdancewicz (4mc)
17:30 +Wiesław Fiećko (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 11 marca 2010
06:30 +Bronisław Ludorf (greg11)
08:00 +Ks. Sylwester Domel +Szczepan i zm. z rodz.
Domelów
08:00 +Józef +Aleksandra +Wacław +Józefa i zm.
z rodz. Ogórkisów
17:30 O Boże błog. i zdrowie dla Reginy Koronkiewicz i Dariusza Łucznika`
17:30 +Stanisław (3 rocz.) +Jadwiga (11 rocz.)
Sulżyńscy
PIĄTEK, 12 marca 2010
06:30 Dziękczynna za Milenę, z prośbą o opiekę MB
Sejneńskiej i o umocnienie wiary rodziców
06:30 +Józef Korzeniecki (5mc)
08:00 +Kazimierz Basiaga i jego rodzice
08:00 +Józef +Stanisława Turowicz +Bożena Gościewska
08:00 +Bogusława Borowska
17:30 +Józef Grzybowski (14 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Bronisław Ludorf (greg12)

10

SOBOTA, 13 marca 2010
06:30 +Aleksander Gober (2 rocz.)
06:30 +Gabriela +Franciszek + Alfons +Mieczysław
+Bronisław +Bernard i zm. z rodz. Skupskich
08:00 +Bronisław Ludorf (greg13)
08:00 +Krystyna Rutkowska
17:30 +Ireneusz Kluczyński (1 rocz.)
17:30 +Tadeusz Węgrzynowicz (10 rocz.)
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU,
14 marzec 2010 REKOLEKCJE
07:00 +Józef +Konstanty Misiukanis
08:30 +Marianna Malinowska (m-c od pogrzebu)
10:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy i zm. z rodziny
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O błog.
Boże dla Ks. Proboszcza
11:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
13:00 (LT) +Józef Leończyk (4 rocz.)
Krasnowo: +Bronisław Ludorf (greg14)
17:30 +Jadwiga (5 rocz.) +Witold (15 rocz.) Burzyccy
PONIEDZIAŁEK, 15 marca 2010 REKOLEKCJE
06:30 + Bronisław Ludorf (greg15)
09:00 +Zofia Malinowska (10 rocz.)
11:00 +Anna +Franciszek z rodz. Jurgielanis
12:30 (LT)+Antoni +Aniela +Piotr i zm z rodz. Balun
13:30 +Andrzej Palewicz (14 rocz.)
18:00 +Stanisław Bizio (9mc)
WTOREK, 16 marca 2010 REKOLEKCJE
06:30 +Bronisław Ludorf (greg16)
09:00 +Ks. Henryk Kwaterski i jego rodzice
11:00 +Józef Niemkiewicz (30 rocz.) +Aleksandra
12:30 (LT) +Anele +Antanas Gryguć
18:00 +Stanisław Pietuszko (10 rocz.)
ŚRODA, 17 marca 2010 REKOLEKCJE
06:30 +Jadwiga +Mirosław Budkiewicz
09:00 +Antoni +Józef +Stanisława +Józef i zm.
z rodz. Suchockich
11:00 +Wiktoria +Józef +Emilia z rodz. Kamińskich
13:30 +Józef +Ludwik +Andrzej +Antoni
Krasnowo 13:00 Za parafian
Żegary 14:30 +Józef +Michalina, Makowscy i Abukowscy, za żywych i zmarłych z ich rodzin
18:00 + Bronisław Ludorf (greg17)
CZWARTEK, 18 marca 2010
06:30 +Henryk Miszkiel (9mc)
06:30 +Eugenia Kuklewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej
Sejneńskiej dla Józefa
08:00 +Józef Godlewski +Józef Okulanis
08:00 +Apolonia Stankiewicz (2mc)
17:30 +Janina Wichert (6 rocz.)
17:30 +Bronisław Ludorf (greg18)
SIEWCA

PIĄTEK, 19 marca 2010
Urocz. Św. Józefa, Oblubieńca NMP
06:30 +Marta Gulan (4mc)
06:30 +Bronisław Ludorf (greg19)
06:30 +Józef Matusewicz
08:00 +Józefa +Józef +Czesława i zm. z rodz. Wowaków
08:00 +Józef +Lech Chmielewscy +Antoni +Maria +Jan
Waszkiewicz +Wiktoria +Stanisław Radzewicz
10:00 +Józef +Anna Tomkiewicz i ich rodzice Radzewicz
17:30 +Józef Ziniewicz
17:30 +Józef Jodango
17:30 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
SOBOTA, 20 marca 2010
06:30 +Bronisław Ludorf (greg20)
06:30 Za dusze czyśćcowe, którzy korzystali z
pomocy naszego Caritasu
08:00 +Zygmunt Michalski (12 rocz.)
08:00 +Józef +Antonina Matulewicz
08:00 +Helena Wyżlańska (5 rocz.)
17:30 +Mirosław Fidrych (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef i zm. z rodz. Fidrychów i Ambrosiewiczów
17:30 +Ryszard Ołów +Adolf +Bronisława Bańkowscy
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 21 marca 2010
07:00 +Bronisław Ludorf (greg21)
08:30 +Marek Moroz (13 rocz.) +Józefa
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 +Jadwiga +Julian Milewscy +Jan +Marianna
+Józef Sikorscy
13:00 (LT) +Antoni Jancza (3 rocz.)
Żegary 10.00 +Eugeniusz Woźnialis (miesiąc od
pogrzebu)
Krasnowo: Za parafian
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef Szyryński +Józef Jarzębowicz i ich
rodzice i rodzeństwo

Intencje modlitwy na marzec
Ogólna:
Aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwości i równości, z
uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów,
zwłaszcza najuboższych.
Misyjna:
Aby Kościoły w Afryce byty znakiem i narzędziem
pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich
regionach kontynentu.
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REKOLEKCJE

WIELKOPOSTNE
14–17.03.2010 R.
Myśl przewodnia:

Bądźmy świadkami miłości
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU
– 14.03.2010 r.
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
8.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 - Msza św. w języku litewskim
13.00 – Krasnowo (kaplica dojazdowa): Msza
z kazaniem
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. (bez kazania)
PONIEDZIAŁEK – 15.03.2010 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
12:30 - Msza św. w języku litewskim
13:30 - Msza św. dla dzieci (dzieci kl. I-VI przychodzą z nauczycielami ze szkoły )
18:00 - Msza św. dla wszystkich
WTOREK – 16.03.2010 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
12:30 - Msza św. w języku litewskim
13:30 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci
18:00 - Msza św. dla wszystkich
ŚRODA – 17.03.2010 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13:30 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
13:00 KRASNOWO: w jęz. polskim i litewskim
(będzie posługa kapłana z Litwy)
14:30 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
18:00 - Msza św. dla wszystkich
Sakrament pokuty: poniedziałek, wtorek
i środa na pół godziny przed Mszą św.
Prowadzi ks. dr Bogusław Wolański
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Z ŻYCIA PARAFII

szkolne rekolekcje parafialne
W dniach 18 i 19 luty w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży, które prowadził Ks. Damian
(Pallotyn z Częstochowy). Podczas tych rekolekcji ubogacały
nas swoją muzyką zespoły chrześcijańskie. Nazwy tych zespołów są następujące: Anti Babilon System, który pochodzi z Bielsko-Białej; Full Power Spirit z Bielska Podlaskiego;
Testimonium z Katowic; EKS z Giżycka któremu pomagał
P.S. z Bydgoszczy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, by te rekolekcje ujrzały światło dzienne. Dziękujemy tym którzy modlili się i tym którzy udzielili
wsparcia finansowego.
Za modlitwę i ofiarę składamy
staropolskie Bóg Zapłać.

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