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„Wszystko, co się na twarzy Chrystusa odbiło jest
cierpieniem ludzkości. Jakże ono jest ogromne!
Ilu serc, ilu delikatnych i dobrych dłoni potrzeba,
aby to cierpienie zmyć z oblicza świata, dziejów, narodów, rodzin, i tylu ludzi! Jakie to olbrzymie zadanie.
Iluż do niego powołanych? Wśród nich może i ja”
(Stefan Kard. Wyszyński)

MOC SŁOWA
Niedziela V Wielkiego Postu – 21.03.2010
J 8,1-11

J

ezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku
zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud
schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”.
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o
co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go
pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy
to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko
Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus,
podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież
oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt,
Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.
Refleksja niedzielna:
Jezus za swego życia nie byt bardzo lubiany.
Musimy o tym pamiętać i wciąż sobie to jasno uświadamiać. Wprawdzie byli tacy, którzy Go podziwiali,
i miał przyjaciót, ale otaczała Go też wielka liczba
przeciwników i zazdrośników, którzy tylko czekali
na okazję, żeby Go pogrążyć. Do grona Jego wrogów
należeli przede wszystkim religijni przywódcy tamtych czasów. Nie byli w stanie pojąć, dlaczego Jezus
w większym poważaniu ma ludzi niż Prawo. Prawo
było dla nich święte, było – jeśli wolno tak powiedzieć
– drogie sercu samego Boga. l przychodzi Jezus, który
bardziej ceni ludzi niż Prawo i jest, jakby było tego
mało, nazywany Synem Bożym. Tego naprawdę było
dla nich trochę za wiele. Jako stróże Prawa nie mogli
się z tym pogodzić. A nie mogli się pogodzić, bo nie
byli w stanie tego pojąć. Dlatego często, gdy tylko
nadarzała się jakaś okazja, wystawiali Jezusa na
próbę. Chcieli Go podejść, by przynajmniej ośmieszyć
w oczach tych, którzy chętnie Go słuchali. Według
Prawa – mówią Jezusowi – musimy ukamienować tę
cudzołożnicę. Co Ty na to? Jezus jest Żydem, l dla Niego Prawo jest święte. Pułapka jest prawie doskonała.
Jezus nie odpowiada od razu. Pisze coś palcem po
ziemi. Gdy jednak oni stają się natarczywi, dopytując



się Go, co mają z nią uczynić, przerywa milczenie
i powiada: Tak, możecie ją spokojnie ukamienować.
Tak wedtug was nakazuje Prawo. Co więcej – kto
z was jest bez grzechu, może rzucić pierwszy kamień. Wtedy zaczęli odchodzić, jeden po drugim.
To Jezus ma rację – musieli przyznać. Powinniśmy
docenić także postawę owych uczonych w Piśmie
i faryzeuszy. Zrozumieli, że nie są bez winy i że jest
coś większego niż Prawo, sąd, kara, i dobrze by było,
gdyby właśnie tak było. Tym czymś jest przebaczenie.
Kto przebacza, zbawia świat.

Niedziela Palmowa – 28.03.2010
Łk 19,28-40

J

ezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage
i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch
spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która
jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie
oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto
pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan
go potrzebuje»”. Wysłani poszli i znaleźli wszystko
tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę,
zapytali ich jego właściciele:„Czemu odwiązujecie
oślę?” Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe
płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali
swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza
Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które
widzieli. I wołali głośno:„Błogosławiony Król, który
przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała
na wysokościach”. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń
tego swoim uczniom”. Odrzekł: „Powiadam wam,
jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.
Refleksja niedzielna:
Byfa najlepszą koleżanką, pilną i uczciwą pracownicą, znała się na swojej robocie jak nikt inny
i zawsze była chętna do pomocy, gotowa zaangażować się w sprawy innych. Dobrze byto stać po jej
stronie i mieć ją po swej stronie. Byta gwarancją
powodzenia, sukcesu i zwycięstwa. Wszyscy chcieli
stać u jej boku.
A teraz tak nisko upadla. Dlaczego? Tego właściwie nikt dobrze nie wie. Wiele szepcze się o tym po
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kątach, po cichutku rozmawia na korytarzach. Kto
nie chce o tym trajkotać z innymi, szybko przemyka
się i znika za stertą teczek walających się na biurku.
Jeśli już nie da się uniknąć rozmowy, zamienia się
z koleżankami czy kolegami kilka banalnych, nic
nie znaczących stówek, i to wszystko - byle dalej od
tej sprawy. Cóż zresztą można powiedzieć więcej.
Szefowie zadekretowali, że ta koleżanka nie nadaje
się już do niczego. A zatem lepiej nie trzymać jej
strony. Po co? To ryzyko. Najlepiej by byto, gdyby
nikomu nie przyszło na myśl, że sieją kiedyś znało.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że taki los może
spotkać każdego. Mnie też! A i tak niewiele można
zrobić. Co znaczy niewiele? Nic, nie można już zrobić,
bo o wszystkim w jej sprawie postanowiła „sama
góra”. Czy taka ma być nasza Niedziela Palmowa
2010? A może jednak trzeba coś zrobić?

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V Wielkiego Postu, 21 marca 2010
Słowo Boże: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
PONIEDZIAŁEK, 22 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 13, 41-62; J 8,12-20
WTOREK, 23 marca 2010,
Wsp. Św. Turybiusza z Mongrovejo, bpa
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 8,21-30
ŚRODA, 24 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
Narodowy Dzień Życia
CZWARTEK, 25 marca 2010,
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Dzień Świętości Życia i rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. XVIII Rocznica utworzenia Diecezji Ełckiej
PIĄTEK, 26 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42
Dzień modlitw za więźniów
SOBOTA, 27 marca 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 37,21-28; J 11,45-57
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 28 marca 2010
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23.56
Rozpoczyna się Wielki Tydzień. XXV Światowy Dzień
Młodzieży. Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
PONIEDZIAŁEK Wielkiego Tygodnia, 29 marca 2010
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
WTOREK Wielkiego Tygodnia, 30 marca 2010
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
ŚRODA Wielkiego Tygodnia, 31 marca 2010
Słowo Boże: Iz 50, 4-9a; Mt 26,14-25

Niedziela Palmowa
Dla nas, którzy należymy do któregoś tam
z kolei pokolenia, Niedziela Palmowa już zawsze
pozostanie w cieniu Wielkiego Piątku. Okrzyki radości zamierają nam w gardle na samo wspomnienie krzyża. Ale nie powinniśmy zapominać, że
wówczas uczniowie wiwatowali na cześć swego
Mistrza z powodu wciąż jeszcze oczekiwanego
i dopiero zbliżającego się zbawienia. A my? My
wiemy przecież znacznie więcej od nich! Wiemy
już o Wielkanocy! Wiemy, że już zostaliśmy odkupieni, zbawieni! Gdzież więc podziewa się nasza
radość? Kiedy ją utraciliśmy?
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WIELKI CZWARTEK, 1 kwietnia 2010
Słowo Boże: Msza Krzyżma (w kościele katedralnym) Iz
61,1-3a.8b-9; Ap 1,4-8;Łk 4, 16-21
Słowo Boże: Msza Wieczerzy Pańskiej Wj 12,1-8.11-14;
Kor 11,23-26; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 2 kwietnia 2010
Liturgia Męki Pańskiej
Słowo Boże: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
Początek Nowenny do Bożego Miłosierdzia. V Rocznica
Odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II
WIELKA SOBOTA, 3 kwietnia 2010
Liturgia Wigilii Paschalnej
Słowo Boże: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1; Iz
54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.1828; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12.
NIEDZIELA PASCHALNA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 4 KWIETNIA 2010
Słowo Boże: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 lub 1Kor 5,6b-8; J 20,1-9



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Najważniejsze
dni w roku…

W

chodzimy w ostatni etap wielkopostnego przygotowania do przeżywania
Świąt Wielkanocnych, czyli tajemnicy
(misterium) zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Od Niedzieli Palmowej dni powszednie noszą miano „wielkich”, ponieważ ukazują w męce i śmierci
naszego Zbawiciela istotę naszej wiary, sens cierpienia i źródło naszego zbawienia, a więc szczęścia
wiecznego, do którego zostaliśmy powołani przez
Boga jako Jego dzieci. Wielki Post dobiega końca
i w Wielki Czwartek wieczorem rozpocznie się Misterium
Paschalne – najważniejszy
czas całego roku liturgicznego i najważniejsze święta
chrześcijańskie, ważniejsze
od świąt Bożego Narodzenia
i wszystkich innych świąt, bo
wszystkie mają swe źródło i
fundament na tej prawdzie,
że Jezus przeszedł ze śmierci
do życia i jest zawsze obecny we wspólnocie Kościoła i
w każdym człowieku, który
tę prawdę przyjmuje. Słyszymy słowo „misterium”, które
oznacza wtajemniczenie, a
więc udział w tajemnicy niewidzialnej i zbawczej rzeczywistości Bożej, po prostu jest to
uczestnictwo w życiu samego
Boga. Bóg pozwala nam mieć
udział w swoim życiu, prawda, że to niezwykłe? Słowo
„pascha” oznacza pełne mocy
i miłosierdzia przejście Boga,
które narodowi wybranemu,
jakim był Izrael przyniosło wyzwolenie z niewoli egipskiej i
wejście do Kanaan, czyli Ziemi Obiecanej, a więc
do wolności. Było to wydarzenie przełomowe,
dlatego „Paschę”, czyli upamiętnienie tej Bożej
ingerencji obchodzono każdego roku jako pamiątkę ocalenia – wyjścia z niewoli na wolność.
Chrześcijanie również obchodzą „Paschę”, ale jest
to Pascha Jezusa polegająca na „przejściu” z tego
świata do Ojca. Przejście ze śmierci do życia, ze
stanu uniżenia, a nawet pogardy, którą sam przyjął



- do stanu uwielbienia i chwały. Triduum (trzy dni)
Paschalne rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i trwają do Niedzieli Zmartwychwstania. Udział w liturgii tych dni należy do
istoty życia chrześcijańskiego i jest źródłem naszej
duchowości – zorganizujmy sobie czas włączając
te dni do naszych zajęć.
WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia
Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 10.00 w katedrze ełckiej kapłani diecezji koncelebrują z Biskupem Ełckim Mszę Świętą
Krzyżma, podczas której
pobłogosławione są oleje
używane do namaszczania
chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich,
chrztu i bierzmowania.
W czasie tej Mszy kapłani
odnowią przyrzeczenia
kapłańskie. Naszych ministrantów i chętną młodzież
zachęcamy do wspólnego
wyjazdu do Ełku – zgłoszenia kierować należy do ks.
Piotra.
Godz. 19.00 Msza
Wieczerzy Pańskiej
– dziękczynienie za dar
Eucharystii i Kapłaństwa
(tego wieczoru szczególnie módlmy się za kapłanów). Po hymnie „Chwała
na wysokości Bogu” milkną
dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie
w Ogrójcu. Adoracja w Ciemnicy – dziękczynienie
za dar Eucharystii i Kapłaństwa do godz. 24.00.
Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej: 21.00-22.00
Wspólnoty Wieczernikowe; 22.00-22.30 Wspólnota
Intronizacji Chrystusa Króla; 22.30-23.00 Wspólnota Nieustającego Różańca; 23.00-23.30 Akcja
Katolicka; 23.30-24.00 Młodzież ZSO i ZSR.
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WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci naszego
Zbawiciela. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii i nie udziela żadnych sakramentów, jest to
dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy post
ścisły.

Adoracja w Ciemnicy od 7.00 – modlitwę
poranną rozpoczniemy od wspólnie śpiewanej
Jutrzni, czyli modlitwy Kościoła. Zapraszamy
wszystkich chętnych, którzy mając od rana czas
mogą przyjść i w ten sposób rozpocząć ten niezwykły dzień.
Godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
– godzina śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu,
zdroje łask płyną wówczas od Boga, warto na ten
moment zatrzymać się na modlitwę Koronką do
Bożego Miłosierdzia, w świątyni będzie wspólnie
odmawiana.
Godz. 17.30 - Droga Krzyżowa.
Godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Piątku:
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta
i Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do
Bożego Grobu.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy. Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej naszych Parafian z poszczególnych ulic: 21.00-21.30
ul. Konarskiego; 21.30-22.00 – ul. Zawadzkiego;
22.00-22.30 – ul. Wojska Polskiego; 22.30-23.00
– ul. Piłsudskiego; 23.00-23.30 – ul. 22 lipca, 11
listopada, Mickiewicza, Leśna; 23.30-24.00: ul.
Żwirki i Wigury, Szkolna, Targowa, Niecała, Łączna,
Grodzka, Przyrzeczna.
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WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 - modlitwa Kościoła zwana Jutrznią – zapraszamy chętnych. Warto i w tym dniu
zachować post tzw. paschalny, powstrzymując
się od pokarmów mięsnych aż do radosnego
poranka wielkanocnego.
Przed południem zapraszamy na adorację
dzieci:
9.00-9.30 klasy II; 9.30-10.00 kl. III; 10.0010.30 kl. IV; 10.30-11.00 kl. V; 11.00-11.30 kl.
VI; 11.30-12.00 młodzież gimnazjalna.
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 12.00 co pół godziny do
15.00.
W kościele w Żegarach poświęcenie
pokarmów o g. 10.00, a w Krasnowie o g.
10.30.
Godz. 19.00 WIGILIA PASCHALNA – uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Rozpocznie się na zewnątrz świątyni poświęceniem
ognia, zapaleniem paschału i uroczystym
wniesieniem światła do kościoła. Zabrzmi uroczysty śpiew „Exultet” – hymnu pochwalnego
Chrystusa – Światło Świata. Liturgia Słowa,
Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody
i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu, Liturgia
Eucharystii to dalsze elementy Wigilii Paschalnej. Aby całe Święte Truduum Paschalne
otrzymało uroczystą oprawę, zachęcamy do
licznego udziału wszystkich Parafian. Należy
na liturgię przynieść świece i naczynie na
wodę święconą. Po liturgii Wigilii Paschalnej nie
będzie już adoracji nocnej,
trzeba bowiem posprzątać
kościół i przygotować do
porannej rezurekcji.
Uroczystą Mszę Świętą
Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Bazylika
będzie otwarta od g. 5.00.
Uczestników aktywnych
procesji: sztandary, chorągwie, feretrony trzeba
przygotować wcześniej.
Dziewczynki zapraszamy
do sypania kwiatów, młodzież do niesienia poduszek
i wstążek. Liczymy na obecność naszej orkiestry.
Porządek dalszy Mszy
św. w niedzielę: godz. 8.00
– w języku litewskim, 10.00
- z Sakramentem Chrztu
Świętego, 11.30 i 17.30.



Ks. Radosław Góralski

„Pamiętaj

abyś dzień święty święcił”
L

udzka mentalność bywa przekorna. Jak
mówi się że „nie”, to ludzie mówią „tak”
– trochę na odwrót. Jak bardzo to jest w nas silne,
widać chociażby w spojrzeniu na historię. Kiedy w czasach komunizmu, nie wolno było chodzić do Kościoła i ludzie z powodu swojej wiary
i przekonań niejednokrotnie doświadczali nieprzyjemności czy wręcz represji, Kościoły „pękały
w szwach”. Ludzie byli w nich, szukali Boga, wiary
dbali o świętość. Dziś można – i co z tego!? Trzeba
zrobić odwrotnie!
Człowiek aby żyć, potrzebuje pokarmu. Żeby
wiara w nas nie umarła, potrzebujemy Boga. Lecz
często zdarza się, że uskarżamy się że nie mamy
kontaktu z Bogiem, że Go „nie czujemy”, a na końcu dochodzimy do wniosku, że nie chodzimy do
kościoła. Początek duchowej śmierci człowieka.
Naprawdę dużo nie trzeba, wystarczy sobie dwa
razy „odpuścić” by zwaliła się na nas cała lawina
zaniedbań duchowych. Największym brakiem jaki
człowiek może odczuwać, jest brak Boga. Brak
szacunku do świętości, tzw. profanum! Laicyzacja,
brak poczucia sacrum, brak świętości – prowadzi
do poważnego kryzysu człowieczeństwa! „Błogosławiony, kto się boi Pana”, jakże to święte słowa.
I jak potrzebne w tych czasach, kiedy człowiek nikogo i niczego się nie boi. A zaczyna się od małych
z pozoru niewiele znaczących zaniedbań.
Brak świętowania niedzieli czy piątku. Dziś
słychać jak często piątek staje się dniem zabawy.
Bankiety, przyjęcia, dyskoteki najlepszym dniem
na takie imprezy jest piątek. Często szkoły też w
te dni dają młodzieży możność imprezowania, nie
mówiąc już o rodzicach, którzy „z miłości” do swoich dzieci, posyłają na piątkowe imprezy, mówiąc,
„że przecież nic się nie dzieje”. A później mówi się
głośno, „że ta młodzież dzisiaj taka rozwydrzona



i nic nie warta. Nikogo nie szanuje i nie słucha”.
Trudno jej się dziwić skoro wszystko wolno to:
„hulaj dusza”.
A gdzie białe i czarne? A gdzie jasna wykładnia co jest prawdą a co kłamstwem? Tego dzisiaj
potrzeba, żeby mówić, a nie milczeć. Trzeba samemu być drogowskazem, i podawać do picia wodę
czystą ze źródła, a nie ścieki zatrute i cuchnące.
Dziś świat potrzebuje Boga jak zawsze, a może
jeszcze bardziej. Potrzebuje Miłości, Eucharystii,
Boga. Potrzebuje tego co święte i naszego czytelnego świadectwa. Idź więc do Kościoła, a nie do
sklepu, idź na drogę krzyżową a nie na prywatkę,
powiedź głośno że „Kochasz Chrystusa”, dlatego
nie będziesz tańczył pod Jego krzyżem, kiedy On
umiera. Takiego świadectwa potrzebuje świat, takiej postawy potrzebuje człowiek, takich wartości
potrzebuje młodzież.
Jest piękny wiersz Zbigniewa Herberta„Potęga
smaku”. Warto go czytać, by zrozumieć jak ważne
są wartości, jak istotna jest wyrazistość, by nie
zapomnieć o tym co piękne i prawdziwe. By nie
zamienić tego co święte, na cukierka, czy karuzele, wiedząc, że tym, co pomaga człowiekowi być
wielkim, są wartości które w sobie nosi i którym
jest wierny, bez względu na wszystko. Bo „jeśli
płynąć to tylko pod prąd – z prądem bowiem
płyną tylko śmieci”.
Jak być wiernym. Oto odpowiedź:
„[…] To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku, który każe wyjść skrzywić się wycedzić
szyderstwo choćby za to miał spaść bezcenny kapitel
ciała – głowa”
Z. Herbert, Potęga smaku, w: Wiersze zebrane,
Kraków 2005, s. 283-284.
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Św. Józef: mężczyzna, jakiego potrzebujemy w XXI wieku

Przyjaciel Boga
Gdy zestawimy wszystkie cechy, które odkrywamy w osobowości i postawie św. Józefa,
to możemy bez wahania potwierdzić, że jest to
najwspanialszy mężczyzna w historii ludzkości.
Właśnie dlatego w niniejszej analizie jego cech i
zachowań najczęściej powtarzało się słowo: niezwykły. Święty Józef to wierny i posłuszny przyjaciel Boga, to człowiek sumienia i modlitwy, to ktoś
zatopiony w ciszy, zdolny do głębokiej refleksji i
wielkiej wrażliwości moralnej.
Św. Józef to także ktoś zdolny do głębokiego komunikowania się z samym sobą i z drugim
człowiekiem. Ma odwagę prowadzenia trudnych
rozmów i wsłuchiwania się w słowa oraz w ciszę
drugiego człowieka. Nie podejmuje pochopnych
decyzji. Nie kieruje się spontanicznymi odruchami. Nie ucieka od trudnych pytań i od twardej
rzeczywistości jak ci, którzy sięgają po alkohol czy
narkotyk, albo jak ci, którzy w obliczu trudności
wycofują się z podjętych zobowiązań. Józef ma
odwagę mierzyć się z prawdą o sobie, szukać swego powołania i realizować je w sposób heroiczny.
Potrafi zawierzyć Bogu i zaufać człowiekowi.
Św. Józef nie żyje dla siebie, lecz staje się bezinteresownym, Bożym darem dla innych. Jest o nich
zatroskany w sposób heroiczny, wierny i odpowiedzialny. Potrafi kochać w sytuacji zupełnie wyjątkowej i niepowtarzalnej w całej historii ludzkości.
Kocha miłością odważną i widzialną, bo wcieloną
w słowa i czyny. Św. Józef przypomina mężom
wszystkich czasów tę podstawową prawdę, że nie
ma miłości małżeńskiej bez miłości rodzicielskiej.
Obie te miłości są ze sobą nierozerwalnie złączone.
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Również wtedy, gdy chodzi o ojcostwo duchowe,
a nie fizyczne.
W tym kontekście warto podać zasadę, o której
często próbują zapomnieć współcześni ojcowie w
obliczu zabijania dzieci w fazie rozwoju prenatalnego. Niestety wielu chrześcijan powtarza bardzo
szkodliwy i błędny slogan, że aborcji dokonuje
matka dziecka. Tymczasem za aborcję zawsze odpowiedzialni są obydwoje rodzice. Co więcej, doświadczenie potwierdza, że najczęściej głównym
odpowiedzialnym za zabicie dziecka jest właśnie
jego ojciec, a nie matka. To on w takiej sytuacji wycofuje zwykle zarówno miłość do kobiety, jak i do
dziecka, któremu przekazał życie. Poprzez swoje
niezwykłe duchowe ojcostwo św. Józef pokazuje,
jak bardzo można kochać i chronić także te dzieci,
dla których nie jesteśmy fizycznymi ojcami. W tym
aspekcie staje się czytelnym wzorem dla kapłanów,
których powołaniem jest przyjąć innych ludzi z
taką miłością, z jaką kochający rodzic przyjmuje
własne dziecko.
Nie wiemy, jak długo żył św. Józef. Wszystko
wskazuje na to, że nie doczekał publicznej działalności Jezusa, ani Jego śmierci na krzyżu. Gdyby
jeszcze wtedy żył, to z pewnością nadal dyskretnie
towarzyszyłby do końca Jezusowi oraz Jego Matce.
Jednak nie ważne jest, jakiego wieku doczekał, bo
przecież sensem ludzkiego życia nie jest wielość
lat, lecz intensywność miłości, do jakiej zdolny
jest dany człowiek. Św. Józef streszcza w sobie to
wszystko, co charakteryzuje szlachetnego, Bożego
mężczyznę: potrafił kochać i pracować.
ks. Piotr Swędrowski



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:

Daniel Krzywicki, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Izabela Dmochowska, panna, Otwock, Parafia Miłosierdzia Bożego.
Maciej Terlecki, kawaler, Krasnopol, Parafia Przemienienia Pańskiego i Joanna Ołów,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Kamil Skiba, kawaler, Radom, Parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Anna Babińska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Sakrament Chrztu Świętego:
07/03/2010 – Anna Dębska

Odeszli do wieczności:

Henryka Makowska, Posejny (l. 81), zm. 04/03/2010
Józef Maksimowicz, Sejny (l. 92), zm. 08/03/2010

Znak pojednania…
Wielki Piątek jest przypomnieniem tego dnia,
w którym na ziemi stanął krzyż. Co prawda nie po
raz pierwszy i nie po raz ostatni. Ale tego dnia w
pobliżu Jerozolimy, na szczycie wzgórza, zwanego Golgotą, postawiono krzyż, na którym umarł
Bóg - Człowiek, a umarł za wszystkich ludzi. Spod
krzyża rozpoczyna się droga człowieka z ziemi
– w wieczność.
W kościele modlimy się za wszystkich ludzi. Za
papieża, biskupów, kapłanów i cały Kościół Chrystusowy. Za chrześcijan wszystkich wyznań, za
niechrześcijan, za niewierzących, za wszystkich.
Nigdy takie modlitwy nie mają tak głębokiego
sensu jak właśnie w Wielki Piątek. W tym dniu bowiem została dokonana ofiara Boga – Człowieka
za wszystkich ludzi. Krzyż więc jest znakiem zbliżenia się wszystkich ludzi do siebie. U jego stóp
spotkaliśmy się wszyscy. Ci sprzed wieków i ci po
wiekach. Znani sobie i nieznani. Chrystus umarł
za nas, a zatem w Jego ofierze stajemy się bliscy.
Ten dzień jest więc swego rodzaju świętem braterstwa i świętem ofiarowanej nam miłości Ojca.

Tę właśnie miłość oznacza każdy krzyż spotykany
na drodze naszego życia. Wszystkie one, te małe
i duże, ozdobne i proste, porozmieszczane po całej
ziemi, a także te krzyże – cierpienia wypełniające nam życie, to jakby myśli o tym, że nas Bóg
kocha. Kocha na pewno, skoro pośrodku życia
stanął krzyż, na którym Chrystus umarł za nas. Ale
te krzyże to także myśli o tym, że i my winniśmy
się wzajemnie kochać, skoro tak bardzo jesteśmy
wszyscy kochani. (Jrena)

Pani

Wyrazy szczerego współczucia

Jadwidze Milewskiej

szczere współczucie z powodu śmierci

Mamy

składają członkowie Akcji Katolickiej



Pani dr Elżbiecie Falejczyk
z powodu śmierci

Taty

składają członkowie Akcji Katolickiej
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

1

Od piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas
towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia,
którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Okazją były rekolekcje wielkopostne, wielu z nas w nich
wzięło udział, skorzystało też z sakramentu pokuty i pojednania. Jesteśmy zatem przygotowani do
zjednoczenia z Chrystusem w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału
w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
Droga Krzyżowa dla dzieci w środę o 16.15; dla młodych – we czwartek o 18.00, a dla wszystkich
w piątek o 17.00. Gorzkie Żale w niedzielę: po sumie z myślą o parafianach z wiosek, a po południu
o 17.00 z kazaniem pasyjnym. Zaproszenie szczególne kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w
tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

2

Wielkopostne odwiedziny chorych i starszych w domach, aby mogli skorzystać z Sakramentu
Pokuty i Komunii św. będą w sobotę, 27 marca przed południem. Prosimy o zgłaszanie adresów
tych osób w zakrystii.

3

Pięć lat temu (2 kwietnia 2005) odszedł do Domu Ojca nasz umiłowany Papież, dzisiaj Sługa
Boży Jan Paweł II. Ciągle pamiętając o nim, odczuwamy wewnętrzną potrzebę podążania
jego drogą. Nawet jego śmierć była wzruszającą i głęboką katechezą o prawdziwej miłości: Boga do
człowieka i człowieka do Boga. Przede wszystkim powinniśmy realizować jego duchowy testament i
naśladować go w całkowitym oddaniu się Bogu i braciom. Nie traćmy z oczu tego urzekającego wzoru
chrześcijańskiego życia, a w Słudze Bożym Janie Pawle II upatrujmy skutecznego orędownika w Niebie
na nasze trudne czasy. Z uwagi na to, że 2 kwietnia wypada w Wielki Piątek, uroczysty obchód rocznicy
śmierci Papieża został przeniesiony na niedzielę, 11 kwietnia.

4

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego
Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Uroczyste poświęcenie palm
przed wejściem do świątyni na Mszy św. o 8.30, 10.00 i 11.30. Gromadzimy się zatem przed wejściem
do Bazyliki, tu wysłuchamy Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, poświęcenie palm i uroczyste
wejście na pamiątkę wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

5

Tegoroczna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 28 marca.
Początek o godz. 19.00 w naszej Bazylice. Zapraszamy szkoły, samorządy, formacje mundurowe:
policję, straż pożarną i graniczną, urzędy, stowarzyszenia, wspólnoty do włączenia się w to swoiste
nabożeństwo, niesienie krzyża i pomoc organizacyjną. Całością przygotowań koordynuje ks. Piotr.

6

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może
wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w
Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii, to są najważniejsze dni w całym roku
liturgicznym, a udział w liturgii tych dni jest naszą powinnością, jeśli naprawdę chcemy wejść w bliższe
relacje z Bogiem. Liturgia tych świętych dni rozpoczynać się będzie o godz. 19.00.

7
8

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 6.00 z procesją, następne Msze
św. 8.00 (w jęz. litewskim); 10.00 z liturgią Chrztu św.; 11.30 i 17.30; Żegary g. 10.00; Krasnowo g. 13.00.

W Niedzielę Palmową taca będzie przeznaczona na zakup kwiatów zdobiących Boży Grób
i naszą świątynię na Święta Wielkanocne. Pragniemy, aby nasza Bazylika godnie wyglądała na
te najważniejsze święta w ciągu roku.

9

Katecheza dla rodziców i chrzestnych dzieci, które przyjmą Chrzest na Wielkanoc będzie we
wtorek, 30 marca o godz. 16.30.
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Intencje mszalne 21.03 – 4.04.2010 r.
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 (m-c od pogrzebu)
Krasnowo: Za parafian
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef Szyryński +Józef Jarzębowicz i ich
rodzice i rodzeństwo
PONIEDZIAŁEK, 22 marca 2010
06:30 +Bronisław Ludorf (greg22)
06:30 +Józef +Wiesław Pachuccy
08:00 O błog. Boże dla Janiny Czeropskiej w 70
rocz. urodzin i dla całej rodziny
08:00 +Aleksander Milewski (5 rocz.) i zm. z rodziny
Fiedorowiczów i Milewskich
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 +Karol Butkiewicz (5 rocz.)
17:30 +Adam Jakubowski (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 23 marca 2010
06:30 +Bronisław Ludorf (greg23)
06:30 Za dusze czyśćcowe duchowieństwa
08:00 +Jan Kondzielewski (1 rocz.) +Genowefa
+Marianna
08:00 +Anna +Eugeniusz Michalscy
08:00 +Józefa +Józef +Mieczysław Marczewscy
17:30 +Zofia +Henryk Kijewscy
17:30 +Stanisław Moś (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 24 marca 2010
06:30 +Alfreda Szoda (miesiąc po śmierci)
06:30 +Gabriela Ludorf
08:00 +Bronisław Ludorf (greg24)
08:00 +Józef Maksimowicz (2 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Bogusława Borowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Władysław Lauda (17 rocz.)
17:30 +Anna Jabłońska
CZWARTEK, 25 marca 2010 Zwiastowanie Pańskie
06:30 +Ludwik +Anna Wichert
06:30 +Wincenty Korzeniecki (2mc)
08:00 + Bronisław Ludorf (greg25)
08:00 +Stanisława Wichert (1 rocz.)
08:00 +Genowefa Tumialis (1mc)
17:30 +Leokadia Łebkowska (2 rocz.)
17:30 +Bernard Makarewicz (10 rocz.) zm. z rodziny
Makarewiczów i Aleksandrowiczów
17:30 +Bogusława Gołębiewska (6 rocz.)

10

PIĄTEK, 26 marca 2010
06:30 +Józef Andrulewicz
06:30 +Mieczysław Żyliński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 + Bronisław Ludorf (greg26)
08:00 +Sigit Czaplik
17:30 +Kazimierz Koneszko (1 rocz.)
17:30 +Bronisław (27 rocz.) +Józef Toczewscy
17:30 +Mirosław Skupski (4mc)
SOBOTA, 27 marca 2010
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marka i dla całej
jego rodziny
06:30 +Bronisław Ludorf (greg27)
08:00 O błog. Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki
Bożej i dary Ducha Świętego dla Marcina z
okazji 18 urodzin i dla rodziny
08:00 +Franciszek Szczerbiński (8 rocz.)
08:00 +Bogusław Kaufman (11mc)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę, miłość i opiekę
MB Sejneńskiej dla Marcina Ogórkisa w 18
rocz. urodz. i dla całej rodziny
17:30 +Marian Gobczyński (1 rocz.)
NIEDZIELA PALMOWA, 28 marca 2010
07:00 +Stefan Sikorski (6 rocz.)
08:30 + Bronisław Ludorf (greg28)
10:00 +Mateusz Miszkiel
11:30 +Wacław i Lidia Dąbrowscy i zm. z rodziny
Andrejczyków
13:00 (LT) +Józef +Aldona Łatwis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marta Staniewicz
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 29 marca 2010
06:30 +Bronisław Ludorf (greg29)
06:30 +Mieczysław (13 rocz.) +Zofia +Szczepan
Gerwel
08:00 +Janina Piotrowska (5 rocz.)
08:00 +Józef Totczyk (26 rocz.)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Agnieszki
Poszwa w 18 rocz. urodzin i dla całej rodziny
17:30 +Józefa +Józef Baranowscy
WIELKI WTOREK, 30 marca 2010
06:30 +Zygmund Rzeniecki (4 rocz.)
06:30 +Henryka Makowska (od prac. Pogotowia
Ratunkowego)
08:00 +Mieczysław Balewicz (7 rocz.) +Małgorzata
Korzecka
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
17:30 +Konstanty Berezecki i jego rodzice
17:30 +Bronisław Ludorf (greg30)
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Ogłoszenia
duszpasterskie (cd)
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Narzeczeni przygotowujący się do
zawarcia Sakramentu Małżeństwa w
tym roku mają obowiązek uczestnictwa w kursie
przedmałżeńskim w formie intensywnych (trzydniowych) rekolekcji, które w naszym dekanacie
mają miejsce w Smolanach. Zajęcia z dziedziny
psychologii, prawa kanonicznego, teologii małżeństwa i rodziny, świadectwa małżonków, wspólne
rozmowy narzeczonych, dyskusje, a także modlitwa za przyszłych małżonków pozwalają ujrzeć
małżeństwo jako autentyczne powołanie kobiety
i mężczyzny, którego pragnie dla nich Bóg. Przewidziany też jest czas na modlitwę osobistą,adorację
Najświętszego Sakramentu i sakrament pojednania. Kurs zaczyna się w piątek o godzinie 18.00,
a kończy w niedzielę około godziny 15.00. Termin
najbliższy 9-11.04.2010. Następne jesienią.
Wcześniejsze zgłoszenia na tel. 087 5161238;
509635221. Bliższe informacje www.smolany.diecezja.elk.pl

Różańcem
oplećmy życie kapłanów
Różaniec z ks. Szymonem Muchą – kustoszem
sanktuarium – moderatorem Rodziny Różańcowej w Diecezji Radomskiej.
TAJEMNICE BOLESNE
I. Modlitwa w Ogrójcu
Uczniowie wielokrotnie byli świadkami modlitwy Jezusa,
ale w Ogrójcu posnęli. Nie potrafili czuwać z Mistrzem.
Lubimy, kiedy kapłan pięknie prowadzi modlitwy. Szkoda, że nie widzimy, gdy w samotności okrasi je czasem
cichą łzą. Dziękując Ci, Panie, za dar kapłańskiej modlitwy,
prosimy: odnów ducha modlitwy w sercach tych księży,
którzy już się nie modlą. l niech z naszej strony nigdy nie
zabraknie modlitwy za kapłanów. Jezu, uczyń...

WIELKA ŚRODA, 31 marca 2010
06:30 +Antoni +Marian Malinowscy
08:00 +Antoni Skrypko
08:00 +Wacław +Weronika +Henryka +Czesław zm.
z rodziny Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Haliny i jej rodziny
17:30 +Stefania Łabacz +Aniela Balewicz +Maria
Pietkiewicz
17:30 +Jan Toczewski (4 rocz.)

lI. Biczowanie
Chrystus, przyjmując dobrowolnie cierpienie za zbawienie człowieka, pokazuje nam, że ma ono głęboki sens.
Cierpienie nie omija też kapłanów... Dziękując Ci, Panie,
za księży, którzy - mimo choroby i bagażu lat– służą Ci
całym sercem, prosimy: umocnij tych, którzy odeszli
z kapłaństwa, zrażeni trudnościami i niepowodzeniami.
Niech nasza modlitwa i cierpienie ofiarowane w ich
intencji wyjedna łaskę powrotu. Jezu, uczyń...

WIELKI CZWARTEK, 1 kwietnia 2010
19:00 Za kapłanów
19:00 +Helena Luto (greg1)
19:00 +Józef +Stanisława Palanis i ich rodzice
19:00 +Władysław Cichanowicz (19 rocz.)

III. Cierniem ukoronowanie
Chrystus wiedział, że będzie „odrzucony przez ludzi”, z
pokorą więc przyjmuje cierniową koronę. Tak wielu cieszy
się dziś z kapłańskich słabości, podanych do publicznej
wiadomości. Dziękując Ci, Panie, również za tego słabego
kapłana, którego przecież też wybrałeś i powołałeś, nie
przestajemy prosić: wyrwij go z mocy zła i na nowo rozpal
w nim ogień swojej miłości. Jezu, uczyń...

WIELKI PIĄTEK, 2 kwietnia 2010
19:00 Liturgia Męki Pańskiej
WiELKA SOBOTA, 3 Kwietnia 2010
19:00 +Helena Luto (greg2)
19:00 +Halina Namiotko (1 rocz.)
19:00 +Henryk Turowski (greg1)
19:00 Stanisława Draugialis (1 rocz.)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO,
4 kwieknia 2010
06:00 Za parafian
08:00 (LT) +Weronika +Janina
10:00 +Józef +Konstanty Misiukanis
11:30 +Zofia (3 rocz.) +Marian (20 rocz.) Makarewicz
Krasnowo: +Helena Luto (greg3)
17:30 +Henryk Turowski (greg2)
Nr 27/2010

IV. Dźwiganie krzyża
Jezus każe nam wziąć swój krzyż i Go naśladować. Kapłański krzyż to nie tylko osobiste obowiązki i troski. To
wzięcie na swoje ramiona odpowiedzialności za Kościół.
Dziękując Ci, Panie, za dobrych pasterzy, troszczących się
o swoje owce, prosimy: wybacz tym kapłanom, którzy
stali się przyczyną zgorszenia. Niech w Twoim Miłosierdziu znajdą moc, by podnieść się z upadku. Jezu,
uczyń...
V. Ukrzyżowanie
Skoro Jezus przez swoją śmierć pokazał, że „do końca
nas umiłował”, kapłan nie może postąpić inaczej. Musi
pozostać wierny powołaniu, nawet gdy przyjdzie starość
i siły osłabną. Dziękując Ci, Panie, za kapłanów, którym
pozwoliłeś dożyć sędziwych lat, prosimy: aby ci, którzy
dopiero rozpoczną swoje kapłaństwo, wytrwali do końca,
ciesząc się tym wielkim darem i dzieląc się nim z ludźmi,
wśród których przyjdzie im pracować. Jezu, uczyń...
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Z ŻYCIA PARAFII
Pod okiem
konserwatorów
Figura Matki Boskiej Sejneńskiej, która
od ponad 400 lat jest w naszej bazylice,
wymaga stałej opieki konserwatorskiej.
11 marca br. w obecności mgr Joanny Zajączkowskiej–Kłoda konserwatora dzieł
sztuki z Łodzi oraz mgr Małgorzaty Andron
konserwatora dzieł sztuki z Białegostoku,
dokonano oględzin stanu zachowania figury. Cieszymy się, że w opinii fachowców
jej stan jest zadowalający.
Czekamy na oficjalną ekspertyzę.
Osoby oglądające figurę Matki Boskiej
Sejneńskiej, wyraziły zachwyt tym niezwykłym, cudownym dziełem.

Fot.: J. Lupo

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