
Idźmy do Niego –
On sam ma słowa żywota wiecznego, 
które odradzają, i prawo miłości i wolności,
od którego każdy człowiek, 
każdy naród może się spodziewać wzrostu i zbawienia.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
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MOC SŁOWA
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

– 04.05.2010
J 20,1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 
oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprze-
dził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy 
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza gro-
bu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, 
że On ma powstać z martwych. 

Refleksja niedzielna:
W wielu językach świata odpowiednik słowa 

„widzieć” znaczy też „zdawać sobie jasno, wyraźnie 
sprawę z czegoś, być pewnym czegoś, pojmować coś”. 
Wiem coś na pewno, bo to widziałem. Na przykład w 
języku angielskim „l see” użyte w odpowiedzi na ja-
kieś wyjaśnienie znaczy tyle co „rozumiem”. Podobnie 
jest w naszym języku, gdy pod koniec opowiadania 
o dwóch uczniach z Emaus mówi się, że „oczy im 
się otworzyły”. Nagle „zrozumieli”, że Obcy, który 
rozmawiał z nimi, siedział przy stole, łamał się z nimi 
chlebem, to nikt inny tylko sam Jezus. W dzisiejszej 
Ewangelii ten ścisły związek między widzeniem i zro-
zumieniem przeradza się w przeciwieństwo: Maria 
z Magdeli i obydwaj uczniowie „widzą” pusty grób 
i chusty pogrzebowe, ale nie „rozumieją”, co to ma 
znaczyć. Wiedza o zmartwychwstaniu nie wynika 
wprost z oglądania jakichś poszlak.

Ewangelie jasno mówią, że do wiary w zmar-
twychwstanie prowadziła długa droga. Zdarzały się 
na niej osobiste spotkania ze Zmartwychwstałym i 
słuchano świadectw innych, wspólnie się modlono i 
poszukiwano wskazówek w Piśmie Świętym, ale też 
powątpiewano i potrząsano głową, doświadczano 
paraliżującego smutku i niepewności. W pewnym 
sensie wszystko to jest pocieszające, bo znane także 

nam z naszej, niekiedy krętej, drogi wiary, l dlatego, 
że i nam przyznaje prawo do powątpiewania i do 
dawania wyrazu naszej słabej wierze, a nawet nie-
wierze. Czy akurat teraz, w Wielkanoc? Tak, właśnie 
teraz, gdy od naszej wiary wymaga się rzeczy niewia-
rygodnych, wolno nam artykułować wątpliwości. Ale 
i starać się dostrzec, zobaczyć i zrozumieć, że wiara 
wielkanocna budzi się i wzrasta tylko we wspólnocie 
z innymi wątpiącymi i żywiącymi nadzieję.

Niedziela II Wielkanocna, 
Uroczystość Bożego Miłosierdzia – 11.04.2010

J 20,19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali ucznio-

wie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. 
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Po-
kój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Je-
zus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzie-
liśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. 
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój 
i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec ucz-
niów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 
mieli życie w imię Jego. 

Refleksja niedzielna:
Co za szaleństwo! Zmartwychwstały przychodzi 

mimo zamkniętych drzwi do gromadki drżących, 
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Intencje modlitwy na kwiecień
Ogólna: 
Aby odpowiedzią na wszelkie zakusy fundamenta-
lizmu i ekstremizmu był niezmienny szacunek, to-
lerancja i dialog między wszystkimi wierzącymi.

Misyjna: 
Aby chrześcijanie prześladowani z powodu Ewan-
gelii, dzięki mocy Ducha Świętego, wytrwali w 
wiernym świadectwie o miłości Boga do całej 
ludzkości.

NIEDZIELA PASCHALNA 
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO, 4 KWIETNIA 2010
Słowo Boże: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 lub 1Kor 
5,6b-8; J 20,1-9

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 05 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 2, 14. 22-32; Mt 28, 8-15

WTOREK WIELKANOCY, 06 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 2, 36-41; J 20, 11-18

ŚRODA WIELKANOCNA, 07 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 3, 1-10; Łk 24, 13-35

CZWARTEK WIELKANOCNY, 08 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 3, 11-26; Łk 24, 35-48

PIĄTEK WIELKANOCNY, 09 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 4, 1-12; J 21, 1-14

SOBOTA WIELKANOCNA, 10 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 4, 13-21; Mk 16, 9-15

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 11 kwietnia 2010
Słowo Boże: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a12-13.17-19; 
J 20,19-31

PONIEDZIAŁEK, 12 kwietnia 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,23-31; J 3,1-8

WTOREK , 13 kwietnia 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: Dz 4,32-37; J 3,7-15
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej.

ŚRODA, 14 kwietnia 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21

CZWARTEK, 15 kwietnia 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3 31-36

PIĄTEK, 16 kwietnia 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15
83 rocznica urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI

SOBOTA, 17 kwietnia 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21

NIEDZIELA III Wielkanocna, 18 KWIETNIA 2010
Słowo Boże: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 
21,1-19

zaniepokojonych, bezradnych ludzi, którzy boleją 
z powodu swej niewierności i swego tchórzostwa 
i nadal przeżywają grozę minionych dni, i życzy im... 
pokoju. Co za przewrotność! Przychodzi do nich wy-
bawiony Odkupiciel, który nosi jeszcze na sobie rany 
na przebitych gwoździami rękach i nogach i na prze-
bitym włócznią boku, i życzy im pokoju. Nie dobrego 
samopoczucia ani harmonii, ale pokoju. Tego, za 
czym nasza ludzka dusza najczęściej i najgłębiej 
tęskni. Co za szaleństwo! Także naszemu życiu nie 
są obce przebłyski pokoju – przynajmniej od czasu 
do czasu. Ale jednocześnie naszemu życiu jest dobrze 
znana poraniona, smutna rzeczywistość. Nie tylko o 
tym wszystkim wiemy, ale jesteśmy i jednym, i drugim 
– pełni pokoju i pełni ran. Być może odkupienie właś-
nie na tym polega, by nie zaprzeczać ranom swego 
życia, a właśnie w nich i przez nie znaleźć zbawienie 
i pokój. Warto zastanowić się nad tą podwójną rze-
czywistością w naszym życiu: zwrócić uwagę na to, 
co w nas zranione i wymaga odkupienia, i okazać 
wdzięczność za pokój, którym możemy się cieszyć 
w większym lub mniejszym stopniu.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Chrystus zmartwychwstał, alleluja! 
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

Od najdawniejszych czasów uważano 
święta wielkanocne za najważniej-
sze w życiu Kościoła. Fundamentem 

i źródłem świętowania jest wiara w obecność Chry-
stusa zmartwychwstałego i żyjącego w swoim Koś-
ciele. Ta prawda od początku budowała jedność 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich, dodawała 
odwagi w mężnym wyznawaniu wiary w chwi-
lach zagrożeń, w czasach prześladowań, bo Jezus 
mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie”. Na 
tej prawdzie chrześcijanin buduje wiarę i nadzieję, 
aby realizować swoje życie w miłości będącej mia-
rą autentyczności bycia uczniem Chrystusa. Św. 
Paweł napisał, że „gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał próżna byłaby nasza wiara i daremne byłoby 
nasze nauczanie”. Chrystus zmartwychwstał i żyje 
w każdym, kto tę prawdę przyjmuje i w jej świetle 
kształtuje swoją codzienność. To jest najważniej-
sze, bo daje mi pewność życia wiecznego, a wiec 
ukazuje perspektywę nie tylko tego, co „tu i teraz”, 
ale także po śmierci. Święta wielkanocne dają mi 
możliwość spojrzenia głębiej na sens moich tru-
dów, zmagań, choroby, cierpienia, starości i bu-
dzenia nadziei, że one kiedyś zostaną zamienione 
w radość, która już nigdy się nie skończy, bo ma 
swoje uzasadnienie w Bogu.

Wielkanoc jest ukoronowaniem wszystkich 
świąt, jest szczytem roku liturgicznego. Jest to 
święto po stokroć ważniejsze od Bożego Narodze-
nia, czy Bożego Ciała. Rangą przewyższa wszystkie 
święta ukazujące tajemnice życia Jezusa, Maryi 
i świętych. Wielka Noc, a więc nie wieczór, nie 
dzień, a noc zmartwychwstania Zbawiciela. Ewan-
gelia św. Jana opowiada o tym fakcie w ten sposób: 
„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunię-
ty od grobu” (J 20,1). Pierwszy 
dzień po szabacie to niedziela, 
wczesny ranek, gdy jeszcze było 
ciemno, a więc jeszcze w nocy 
Maria Magdalena zobaczyła 
pusty grób Jezusa złożonego 
w piątkowe popołudnie w po-
śpiechu, bo przecież zbliżał się 
szabat. Chcąc być w zgodzie 
z tym opisem ewangelicznym 

należałoby liturgię paschalną (wielkanocną) roz-
począć późnym wieczorem, być może blisko pół-
nocy i na jej zakończenie uczestniczyć w procesji 
rezurekcyjnej, czyli zmartwychwstania (resurectio 
– zmartwychwstanie). Z całą mocą wyśpiewać 
„Alleluja, Jezus żyje, wesoły nam dziś dzień na-
stał”. W wielu wspólnotach parafialnych, także w 
Polsce liturgia Wigilii Paschalnej jest właśnie spra-
wowana w nocy z procesją na jej zakończenie. Tak 
być powinno, choć tradycja porannej „rezurekcji” 
o godzinie szóstej jest wciąż jeszcze bardzo mocna 
w narodzie. Mamy nadzieję, że my wkrótce też bę-
dziemy mogli iść z duchem Soboru Watykańskiego 
II, który w odnowionej liturgii ukazuje głęboki sens 
Wigilii Paschalnej w nocy. Jeżeli chcemy auten-
tycznie przeżywać prawdy wiary, a zwłaszcza tę 
najważniejszą, że Chrystus zmartwychwstał, nie 
sposób przejść obojętnie obok liturgii Kościoła 
ukazującej tę prawdę jako najważniejszą dla życia 
chrześcijańskiego. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
obchodzimy w niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca, stąd ruchoma data Wielkanocy. 
Wiosna nadaje nowy wymiar życiu człowieka 
i przyrody. Wszystko wokół nas budzi się do ży-
cia po zimowym uśpieniu, rozwija się, zielenieje, 
kwitnie, słońce daje przyjemnie odczuć swój blask. 
W człowieku rodzi się jakaś nowa chęć życia i ener-
gia do działania, realizują się wcześniejsze plany, 
które ułożyliśmy sobie w naszych głowach, mamy 
pomysły na ich zrealizowanie. 

To wszystko też ma swoje głębokie uzasadnie-
nie w pewności wiary w życie, którego źródłem 
i nadzieją jest Chrystus Zmartwychwstały. On jest 
naszym życiem, On jest naszą nadzieją, On daje 
odwagę w realizowaniu planów i zamierzeń, o ile 
są zgodne z wolą Najwyższego. On zapewnia nas 
o swojej obecności i łasce w najtrudniejszych mo-

mentach życia: „nie lękajcie się, 
jam zwyciężył świat”, a więc to 
co w tym świecie złe i grzeszne, 
co jest brakiem miłości i braku 
szacunku do człowieka. On daje 
siłę do walki z naszymi słaboś-
ciami, grzechami, On daje na-
dzieję na lepsze jutro i nadzieję 
na wieczność.
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Pasterze Kościoła w Polsce napisali List na temat małżeństwa i rodziny 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 Epi-
skopatu 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.” Warto pochylić się nad treścią dokumentu prezentowanego poniżej.

15 Przypomnijmy zasadnicze elementy na-
uczania Kościoła na temat małżeństwa i 

rodziny. Kapłanom, katechetom oraz ruchom i 
wspólnotom niech będą one inspiracją w prze-
powiadaniu Słowa oraz wypracowywaniu progra-
mów formacyjnych. Wszystkim zaś ludziom dobrej 
woli niech pomogą poznać stanowisko Kościoła w 
tym względzie. Przedstawiamy ten zarys z radoś-
cią i dumą. W wielu bowiem wypadkach Kościół 
katolicki jest jedyną instytucją, która tak konse-
kwentnie i z taką determinacją broni godności 
człowieka, małżeństwa i rodziny.

Godność osoby ludzkiej

16 Na współczesnych areopagach świata czę-
sto i chętnie mówi się o godności człowieka, 

a równocześnie człowiek jest upokarzany „myślą, 
mową, uczynkiem i zaniedbaniem”. Jezus Chrystus 
ostrzega, że nie wystarczy mówić oraz że z każdego 
słowa, które nie przynosi realnych owoców w co-
dziennym życiu, będziemy rozliczeni. Nie wystar-
czy więc uznawać godności abstrakcyjnej osoby. 
Trzeba w praktyce respektować każdego człowieka 
na jakimkolwiek etapie jego życia, uznając, że czło-
wiek istnieje od pierwszej chwili poczęcia i że tylko 
Bóg może wyznaczyć kres jego istnieniu.

17 Mówimy o uznaniu i respektowaniu, a nie 
o przyznawaniu godności. Nikt człowiekowi 

nie musi bowiem godności przyznawać. Człowiek po-
siada ją raz na zawsze, w sposób nieodwracalny i bez 
jakichkolwiek ograniczeń. Źródłem godności czło-
wieka jest Bóg, który go stworzył na swój obraz.

18 Jeżeli dzisiaj godność człowieka jest lekce-
ważona i poniewierana, to nie wystarczy 

domagać się poszanowania tej godności. Osta-
tecznie pozostanie to pustą retoryką. Trzeba po-
móc człowiekowi, aby spojrzał na siebie samego 
w prawdzie i uznał, że jest stworzeniem, a Bóg 
jest Stwórcą. „Jeżeli tego nie uczyni, ryzykuje – jak 
pokazuje legenda o uczniu czarnoksiężnika – że 
uruchomi procesy, które ostatecznie go zniszczą”. 
Ostatecznie bowiem to właśnie negowanie prio-
rytetu Boga, zarozumiałe przywłaszczanie sobie 
praw należnych tylko Stwórcy oraz odcinanie się 
od chrześcijańskich korzeni prowadzi do pogardy 
dla podstawowych praw ludzkich i kusi, by mani-
pulować człowiekiem. To właśnie dlatego ewan-
gelizacja służy godności człowieka. «Zaćmienie» 
Boga i  jego stwórczych praw, zawsze bowiem 
stanowi poważne zagrożenie dla pełnej prawdy 
o człowieku. Z tego zaś rodzą się najstraszliwsze 
zbrodnie. Również zbrodnie przeciwko ludzkości.   
(cdn)

Drodzy nasi Parafianie i Goście,
Pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, płynące od pustego 

grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa! Niech radość Zmartwychwstałego 
wniesie w Wasze życie moc łaski i błogosławieństwa, moc wiary i nadziei, 
która zawieść nie może. Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęś-
cia rozlewając się obfitością łask, które Zmartwychwstały Pan wniesie 
w życie Wasze i Waszych Rodzin. Niech światło pojednania, życzliwości 
i miłości opromieni nasze międzyludzkie relacje. I niech Was wszystkich 
wspiera błogosławieństwo zmartwychwstałego Pana.  

Wesołego Alleluja.
                                                                             Wasi Duszpasterze
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      SŁOWA PROROKA                     

„Niech zstąpi Duch, Twój,
i odmieni oblicze Ziemi, ... tej Ziemi”
I zstąpił Duch Twój,
i zerwał okowy naszych brzemieni.

„Nie lękajcie się...”, bo niewolnikiem
nie ten uderzony knutem, stłamszony krzykiem,
lecz ten, co porażony lękiem,
prawdę przemilcza, skomlącym jękiem.

„Każdy z nas ma swoje Westerplatte...”
Bo są wartości nie za zapłatę,
za które wszystko możesz stracić
i za które czasami życiem warto płacić.
               
                                                                        Marek Dębski Warszawa

Wyjście z ciemności… 

Od tamtego poranka przez wieki ścierają się w historii ludzkości dwie opinie. Jedni twierdzą, że 
Chrystus jeśli w ogóle istniał, należy do przeszłości… drudzy utrzymują, że żyje i nieustannie idzie 
przez historię sprawując nadal swoje zbawcze dzieło zlecone Mu przez Ojca. W zależności od tego, 
którą opinię przyjmujemy, zmienia się wygląd świata i hierarchia wartości.

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał” – niebo pozostaje zamknięte, nadal jesteśmy w grzechu,  
a ziemia jest królestwem ciemności i śmierci.

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał” – zdejmijmy krzyż z ołtarzy, z wież kościołów, ze ścian 
mieszkań i szkół, z przydrożnych kapliczek. Usuńmy go także, jeśli zdołamy z naszych serc – nie 
może pozostawać znakiem zakłamania.

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał” – ci, którzy oddali za Niego swoje życie, umarli na próżno, 
a ich oprawcy mieli rację.

Ale jeśli…Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego, tak jak to zapowiedział – niebo jest otwarte, 
ponieważ jeden z nas dotarł tam przed nami. Zostały rozerwane pęta grzechu i nie uwierzyliśmy 
na próżno. Nasze najbardziej niewyobrażalne nadzieje są uzasadnione, mają bowiem solidny 
fundament.

Jeśli Chrystus zmartwychwstał – niech wszystkie dzwony świątyń wyśpiewują radosne „ Alleluja”! 
„Zwycięstwo pochłonęło śmierć”!

Jeśli Chrystus zmartwychwstał – ucałujmy ze czcią krzyż zbawienia, unieśmy go wysoko w górę, 
aby dla każdego stał się jedynym drogowskazem.

Jeśli Chrystus zmartwychwstał – to krew męczenników staje się posiewem przynoszącym 
życie.

Jeśli Chrystus zmartwychwstał – to znaczy, ze musimy wyjść z ciemności, bo dla każdego z nas 
otwiera się życie.

Jeśli Chrystus zmartwychwstał – nie lękajmy się przyszłości.
Po zmartwychwstaniu Jezusa mamy ostatecznie przed sobą dwie możliwości: iść drogą do 

Galilei, albo podążyć drogą żołnierzy – strażników grobu Chrystusa, którzy przyjęli na siebie rolę 
apostołów zwątpienia. Te drogi mogą nas zaprowadzić na miejsce umówionego spotkania, gdzie 
Chrystus czeka na swoich przyjaciół, albo na miejsce wiecznej beznadziei i pustki.

Wybór należy do nas! Mam nadzieję, że spotkamy się w drodze do Galilei…    (Irena)
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Różańcem 
oplećmy życie kapłanów

Różaniec z ks. Szymonem Muchą – kustoszem 
sanktuarium – moderatorem Rodziny Różań-
cowej w Diecezji Radomskiej.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie
Apostołowie to przede wszystkim świadkowie pustego 
grobu. Oni na własne oczy widzieli zmartwychwstałego 
Chrystusa. Kapłan ma być wobec wspólnoty pierwszym, 
który wierzy, że Chrystus żyje i jest obecny w swoim Koś-
ciele. Wierzy w zwycięstwo dobra nad złem. Dziękujemy 
Ci, Panie, za każdego kapłana, który zło potrafi zwyciężać 
dobrem, miłością i przebaczeniem. Ucz nas odnosić 
i w naszym życiu takie zwycięstwa. Jezu uczyń...

II. Wniebowstąpienie
Powracający do Ojca Chrystus wskazuje swoim uczniom 
jedyny słuszny kierunek – niebo. On sam czeka tam na 
nas. W życiu kapłana nie ma miejsca na kompromis, 
niepisaną ugodę dobra ze złem. Jest tylko jedna droga 
– czyn dobro, zła unikaj. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego 
kapłana, który bez  reszty oddaje się swemu powołaniu, 
zapatrzony w niebo. Podążając za takim kapłanem, na 
pewno nie zbłądzę. Jezu, uczyń...

III. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty jest zawsze sprawcą jedności. Tak było 
w Wieczerniku i tak jest dziś w Kościele. Kapłan podda-
jący się natchnieniom Ducha Świętego zawsze będzie 
jednoczył ludzi – ale nie wokół siebie, lecz wokół Chry-
stusa, który go wybrał i powołał. Dziękujemy Ci, Panie, za 
każdego kapłana, który ma w sobie Bożego Ducha i tym 
Duchem zapala serca innych. Jezu, uczyń...

IV. Wniebowzięcie Maryi
Maryja, oddana bez reszty Bogu, z duszą i ciałem jest 
wzięta do nieba, by cieszyć się Jego obecnością na wieki. 
Kapłańskie serce też ma być całkowicie oddane Bogu. Nie 
może być niczyim niewolnikiem – jedynie niewolnikiem 
miłości, którą jest Bóg. Dziękujemy Ci, Panie, za kapłanów, 
którzy dojrzeli do tego, by oddać się w niewolę miłości 
Maryi, i tak jak Ona – wiernie Ci służą. Jezu, uczyń...

V. Ukoronowanie Matki Bożej
Zwycięska Królowa nieba i ziemi – Ta, która depcze głowę 
węża. l chociażby nie wiem, jak wielkie zło tego świata 
sprzysięgło się przeciw kapłanowi, to zawierzając się 
Maryi, będzie on świadkiem, jak Jej Niepokalane Serce 
triumfuje w sercach powierzonych mu ludzi. Dziękujemy 
Ci, panie, za zwycięstwo, jakie Maryja odnosi w wielu ka-
płańskich sercach, które oddały się Jej w opiekę, a przez 
ich posługę – odnosi zwycięstwo w wielu ludzkich ser-
cach. Jezu, uczyń...

Zmartwychwstanie 
– źródłem naszej nadziei

Wielkanocny czas to chwile, w których po-
nownie chcemy zatęsknić za niebem i świętością, 
wiosennym spojrzeniem ogarnąć kolejne czeka-
jące nas wyzwania i zadania. 

Zmartwychwstanie Jezusa jest najważniej-
szym wydarzeniem w historii ludzkości, najwięk-
szym darem jaki Pan Bóg mógł nam ofiarować. 
Naszym udziałem stało się zwycięstwo Jezusa nad 
grzechem i śmiercią, dlatego w sercu każdego 
człowieka rodzi się nadzieja na dalsze dni życia. 
Niejednokrotnie ktoś pozbawiony nadziei, nie 
widzi sensu życia. Zrezygnowany i zniechęcony 
unika nowych wyzwań, a każdy dzień przeżywa 
w smutku i coraz bardziej poddając się zwątpieniu. 
W takiej beznadziei i smutku trwali uczniowie Jezu-
sa po śmierci swego Mistrza. Byli przeświadczeni, 
że cała Jego działalność, nauczanie, cuda, straciły 
sens. Po ludzku zwątpili, bo przecież Nauczyciel ich 
opuścił. „A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela” (Łk 24,21)

Tymczasem Bóg nie zawiódł człowieka, w swo-
im Synu ofiarował nam życie. Jezus Chrystus poko-
nując śmierć, zło, szatana przynosi nam nadzieję 
życia wiecznego.

Prawda o Zmartwychwstałym Jezusie Chry-
stusie dokonana w Wielkanocny poranek jest dla 
nas źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei 
i wierzymy, że i my także zmartwychwstaniemy. 
Kardynał Stefan Wyszyński powiedział „ W niebie 
czeka na nas miejsce, chociaż byśmy bardzo póź-
no tam przyszli, nikt go nam nie zajmie, bo ono 
jest tylko dla nas”. Niech miłość, która płynie ze 
zmartwychwstania Chrystusa będzie dla nas ostoją 
wierności, odwagi i nadziei.  (Jadwiga)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament małżeństwa: 
27/03/2010
Agnieszka Majstrowicz i Zdzisław Jankowski

Zapowiedzi przedślubne:
Piotr Kiejza, kawaler, Szlinokiemie, Pa-

rafia Wniebowzięcia NMP w Puńsku i Be-
ata Wyganowska, panna, Burbiszki, Parafia 
tutejsza.

Marcin Balewicz, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Izabela Gładkowska, panna, Lidz-
bark Warmiński, Parafia św. Piotra i Pawła.

Kazimierz Baranowski, kawaler, Ryn-
kojeziory, Parafia tutejsza i Jurata Bogucka, 
panna, Oszkinie, Parafia Wniebowzięcia NMP 
w Puńsku.

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
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.

Odeszli do wieczności:
 Władysława Michalska, Sejny (l. 89), zm. 12/03/2010
 Marian Radzewicz, Sztabinki (l. 62), zm. 17/03/2010
 Romuald Bartnik, Sejny (l. 79), zm. 21/03/2010

70 lat temu władza radziecka przeprowadzi-
ła drugą deportację Polaków zamieszkałych na 
wschodnich terenach kraju, okolice Grodna, Lidy, 
Szczuczyna i innych miejscowości. Dokładnie 29 
czerwca 1940 r w piękną, czerwcową noc do miesz-
kań wielu rodzin polskich wdarli się uzbrojeni en-
kawudziści. Kazali wstawać, ubierać się i tak wylęk-
nionych ludzi, starców i dzieci stawiali pod ścianą 
mieszkania, a sami przeprowadzali rewizję. 

Czego szukali, nikt nie wiedział, chyba „ducha 
polskości”, który tlił się w naszych sercach, sprag-
nionych powrotu do swych stron rodzinnych, gdyż 
tu w okolicach Szczuczyna znaleźliśmy się jako 
uciekinierzy wojenni i za to zostaliśmy uznani za 
wrogów Związku Radzieckiego. Po godzinie takiej 
rewizji padł rozkaz: „Sabierajties” pajedziem na 
rodzinu”. Dano nam 30 min. na zabranie podsta-
wowych rzeczy, mama wzięła obraz Matki Boskiej, 
ale żołnierz wyrwał go z rąk, krzycząc, że tego nie 
wolno brać ze sobą. Przed szkołą, gdzie mieszka-
liśmy, stała furmanka, na którą załadowano nas 
i sąsiadów. Byliśmy wystraszeni, rozbici nerwowo, 
nie potrafiliśmy objąć myślami tego, co nas czeka, 
dokąd nas powiozą. Przyjechaliśmy na stację ko-
lejową, gdzie już były setki takich zrozpaczonych 
rodzin, słychać było płacz wystraszonych dzieci, jęk 
starców i głośne wołanie o Miłosierdzie Boże. Zała-
dowano nas do bydlęcych wagonów, zamknięto, 
okna były zakratowane. Tak rozpoczął się tułaczy 
los polskich wygnańców, ukaranych za to, że byli 
Polakami. 

W strasznych warunkach, w brudzie, o głodzie, 
pozbawieni wody do picia, narażeni na stałe znę-
canie się strażników, byliśmy wiezieni przez kilka 
tygodni w bezludne obszary tajgi syberyjskiej od 
Archangielska, Nowosybirska aż po Irkuck. 

Nie opisuję, jak dzięki Bożej Opatrzności 
przetrwaliśmy 6 lat katorgi. Wspomniałam o tej 
rocznicy, by spełnić swój obowiązek patriotyczny. 
Przez całe lata Polski Ludowej nie wolno było o 
tym mówić i pisać, dziś w wolnej Ojczyźnie też 
bardzo mało na te tematy się mówi. Jedynie Radio 
Maryja poświęca nam, Sybirakom, wiele audycji. 
Właśnie na falach tego prawdziwie polskiego radia 
nasz opiekun duchowy – ksiądz prałat Zdzisław 
Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich i Sybira-
ków wzywał wszystkich, którzy przeszli Golgotę 
Wschodu i jeszcze żyją, by dali świadectwo mło-
demu pokoleniu o tych ważnych wydarzeniach 
z dziejów narodu polskiego. 

Cieszę się, że ukazały się piękne książki boha-
terów Golgoty Wschodu, do przeczytania których 
zachęcam czytelników „Siewcy”. Są to: Kazimierz 
Kaź Ostaszewski – Długie drogi Syberii Kazimierz 
Przydatek SJ –  Dobrowolne zesłanie na Sybir Bar-
bara Piotrowska – Dubik – Kwiaty na stepie Ks. 
Tadeusz Fedorowicz – Drogi Opatrzności.

 Książki te można wypożyczyć w naszej biblio-
tece parafialnej.

                                       Alicja Tujakowska

O tym trzeba pamiętać
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie zmartwych-
wstał, alleluja! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego 

światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie 
wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami 
Zmartwychwstałego Pana! Ponieśmy ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludz-
kiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym 
w Niebie! 

 

2 Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień naszego świętowania. Porządek Mszy Świętych jak 
w niedzielę. Tradycyjnie tego dnia modlimy się i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lu-

belski. Słuchamy też listu rektora tej katolickiej uczelni. Ufamy, że KUL kształci przyszłe elity polskie, 
ludzi wartościowych, którzy sami kierując się prawem Bożym pomogą budować dobro wspólne naszej 
Ojczyzny.

3 Cały tydzień wielkanocny jest świąteczny, przeżywamy bowiem Oktawę Wielkanocy. Warto 
w tych dniach uczestniczyć w Eucharystii, by napełniać siebie paschalną radością płynącą od 

Zmartwychwstałego Pana. Dobrze byłoby w tych dniach świątecznych odwiedzać się wzajemnie, 
zwłaszcza samotnych, chorych, by dzielić z nimi radość i budzić nadzieję. Jest to również czas świątecz-
nych spotkań przy święconym jajku w szkołach, wspólnotach, stowarzyszeniach. W Piątek Wielkanocny 
post nie obowiązuje.

4 Z pewnością w świątecznych dniach będzie okazja i potrzeba nawiedzenia cmentarza, gdzie spo-
czywają najbliżsi. Przekroczyli oni już próg śmierci i wierzymy, że oczekują na zmartwychwstanie 

razem z Chrystusem. Warto zanieść na ich grób paschalną świecę i zmówić modlitwę za ich dusze. 
Piąta rocznica odejścia do „Domu Ojca” Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II dokładnie była 

2 kwietnia. Wtedy pięć lat temu była to sobota i wigilia Uroczystości Bożego Miłosierdzia. W tym roku 
obchodzić będziemy tę rocznicę w sobotę, 10 kwietnia, również w wigilię tego wielkiego święta. Li-
czymy na program obchodu tej rocznicy przygotowany przez młodzież i dzieci. Mamy do dyspozycji 
naszą świątynię i aulę Jana Pawła II w Pałacu Biskupim. Czekamy na propozycje. Część modlitewna 
rozpocznie się w bazylice Mszą św. o 17.30.

5 Druga Niedziela Wielkanocna, tzw. „biała albo przewodnia” to Uroczystość Miłosierdzia Bożego. 
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, 

że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę 
sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: 
głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, 
prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Sługi 
Bożego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie 
pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie 
i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego 
świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.). Uroczysta suma o 11.30 z nabożeństwem 
do Bożego Miłosierdzia. Ten dzień jest Międzynarodowym Świętem Caritas. Ofiary zebrane na tacę 
przeznaczone będą na duszpasterstwo charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Ełckiej.

6 Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przypada 13 kwietnia, we wtorek. Pamięć 
o pomordowanych polskich oficerach w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie przez Sowietów musi 

być żywa w naszym narodzie. Trzeba o niej mówić młodzieży, bo pomordowani to był kwiat polskiej 
inteligencji. Uroczysta Msza św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej będzie w Bazylice Sejneńskiej o godz. 
11.00. Wszystkich, którym droga jest pamięć o bohaterach zapraszamy do modlitwy.

7 Dziękczynienie za kanonizację św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszaw-
skiego i wygnańca skazanego na banicję z dala od Ojczyzny będzie w niedzielę, 18 kwietnia 

o godz. 11.30 w naszej bazylice. Uroczystościom będzie przewodniczył Biskup Ełcki. Przypominamy, że 
kanonizacja odbyła się w Rzymie w Bazylice św. Piotra 11 października 2009 r. z udziałem sejneńskich 
pielgrzymów.
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Intencje mszalne 4–18.04.2010 r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 
4 kwietnia 2010
06:00 Za parafian
08:00 (LT)+Weronika +Janina z rodz. Łatwisów
10:00 +Józef +Konstanty Misiukanis
11:30 +Zofia (3 rocz.)+Marian (20 rocz.) Makarewicz
Krasnowo: +Helena Luto (greg3)
17:30 +Henryk Turowski (greg2)

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 5 kwietnia 2010
07:00 +Henryk Turowski (greg3)
08:30 +Paweł Żegarski (7 rocz.)
10:00 +Helena Luto (greg4)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O sprawied-

liwość i równość w zarządzaniu dobrami 
tej ziemi z uwzględnieniem rzeczywistych 
potrzeb narodów, zwłaszcza najuboższych

13:00 (LT) +Józef Zdancewicz (8mc)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard 

Obuchowscy

WTOREK WIELKANOCNY, 6 kwietnia 2010
06:30 +Henryk Turowski (greg4)
06:30 +Wacław Szczuko (8mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej i zdro-

wie dla Aliny Pietrewicz
08:00 +Helena Luto (greg5) 
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Grażyny, Jacka, Magdaleny i Patryka
17:30  +Albina +Antoni Niewulis i zm. z rodz. Nie-

wulisów i Kubylisów

ŚRODA WIELKANOCNA, 7 kwietnia 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Mariusz Domański (11 rocz.)
08:00 +Anna Masłowiecka (1 rocz.)
08:00 +Helena Luto (greg6)
08:00 +Henryka Makowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska
17:30 +Stanisław Madejski
17:30 +Henryk Turowski (greg5)

CZWARTEK WIELKANOCNY, 8 kwietnia 2010
06:30 +Henryk Turowski (greg6)
06:30 +Stefan Kaufman (9mc)
08:00 O błog. Boże dla Eugeniusza i dla całej rodziny
08:00 +Helena Luto (greg7)
08:00 +Stanisław +Katarzyna +Anna Nazarek
17:30 +Józef Wołyniec (14 rocz.)`
17:30 +Gabriela Janczulewicz (3 rocz.)
17:30 +Grażyna (3 rocz.) Romuald Kubaszewscy

PIĄTEK WIELKANOCNY, 9 kwietnia 2010
06:30 +Piotr Wojciechowski (11mc) 

06:30 +Władysława (14 rocz.) +Jerzy (31 rocz.) Gromek 
08:00 +Helena Luto (greg8)
08:00 +Henryk Turowski (greg7)
08:00 +Rafał Rupiński (2mc)
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ewe-

liny Wołągiewicz w 18 rocz. urodz.
17:30 +Anna +Piotr Koncewicz
17:30 +Stanisława Draugialis (1 rocz.)

SOBOTA WIELKANOCNA, 10 kwietnia 2010
06:30 +Henryk Turowski (greg8)
08:00  +Stanisław Kap (23 rocz.)
08:00 +Marian (5 rocz.) +Janusz +Marek Kaufman
10:00 Msza św. w hospicjum: +Anna +Jan i zm. 

z ich rodzin
Kaplica Szpitala: +Helena Luto (greg9)
17:30 +Maria Plesiewicz (2 rocz.)
17:30 +Stanisław Zdancewicz (5mc)
17:30 +Józef Kubylis (13 rocz.)

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 
11 kwietnia 2010
07:00 +Henryk Turowski (greg9)
08:30 +Helena Luto (greg10)
10:00 +Aleksandra (rocz.) +Apolonia (rocz.) z rodz. 

Dziemidów, Domelów i Marcinkiewiczów
11:30  +Aleksandra +Czesław Sadłoń 
13:00 (LT) 
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jadwiga Waluś (10 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 12 kwietnia 2010 
06:30 +Danuta Janiszewska (10 rocz.)
06:30 +Wacław Radziun (1 rocz.) +Jadwiga (35 

rocz.) Lech (3 rocz.)
08:00 +Helena Luto (greg11)
08:00  +Henryk Turowski (greg10)
08:00 +Teofila +Wiktor +Genowefa z rodz. Andru-

czyków +Jadwiga +Józef Butanowicz
17:30 +Matylda  Pogorzelska (5 rocz.) +Tadeusz 

Falicki +Helena +Henryk Zubowicz
17:30 +Kazimierz Basiaga +Romuald Markiewicz
17:30 +Józef Miszkiel (16 rocz.)

WTOREK, 13 kwietnia 2010
06:30 +Henryk Turowski (greg11)
06:30 +Józef (39 rocz.) +Aleksandra Jarzembowicz 

i ich rodzice
08:00 +Helena Luto (greg12)
08:00  +Józef Korzeniecki (6mc)
08:00 +Józef Maksimowicz (miesiąc od pogrzebu)
11:00 Za pomordowanych w Katyniu, Miednoje 

i Ostaszkowie w 70 rocz. śmierci
17:30  +Franciszek +Maria +Zofia z rodz. Tujakow-

skich i Buczackich
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17:30 +Marianna (23 rocz.) i zm. z rodz. Radzewi-
czów i Dulewiczów

ŚRODA, 14 kwietnia 2010
06:30 O błog. Boże, zdrowie i powodzenie w nauce 

dla Mateusza i Marzeny Pachutko
06:30 +Anna Leszkiewicz (12 rocz.)
08:00 +Helena Luto (greg13)
08:00 +Wincenty Pietruszkiewicz (3 rocz.)
08:00 +Romuald Bartnik (w modl. wiernych: o błog. 

Boże dla Józefy)
17:30 +Henryk Turowski (greg12)
17:30 +Antoni Bałakier (12 rocz.)
17:30 +Marianna Malinowska (2mc)

CZWARTEK, 15 kwietnia 2010
06:30 +Henryk Turowski (greg13)
06:30  +Henryka Kalinowska (rocz.)
08:00  Dziękczynna za ocalenie Anny i Rafała
08:00 +Helena Luto (greg14)
08:00  +Stanisław Bizio (10mc)
17:30 +Bolesław Krejczman (7 rocz.) i jego rodzice 

i rodzeństwo
17:30  +Piotr +Paweł Wróblewscy

PIĄTEK, 16 kwietnia 2010
06:30 +Dariusz Gniazdowski (3 rocz.)
06:30  +Henryk Turowski (greg14)
08:00  Dziękczynna i o błog. Boże dla Leokadii 

i Edmunda Maślaków w 55 rocz. ślubu 
08:00 +Helena Luto (greg15)

08:00  +Antoni +Jan Witkowscy 
17:30 O błog. Boże dla Magdaleny Meyza z okazji urodz.
17:30  O błog. Boże i zdrowie dla Lilii Wyźlańskiej 

w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30  +Regina Tomkiewicz (11 rocz.) +Robert Ja-

miołkowski (21 rocz.)

SOBOTA, 17 kwietnia 2010 
06:30 +Henryk Turowski (greg15)
06:30  +Romuald Bartnik (w modl. wiernych: o 

błog. Boże dla Józefy)
08:00 +Helena Luto (greg16)
08:00 +Weronika +Wincenty Kap
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Barbary i Zbi-

gniewa Daniłowiczów w 30 rocz. ślubu
17:30  Dziękczynna i o błog. Boże dla Grażyny 

i Czesława  w 28 rocz. ślubu
17:30  +Witold Wydro (5mc)

NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 18 kwietnia 2010
07:00 +Antoni Okulanis (40 rocz.)
08:30 +Helena Luto (greg17)
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 Dziękczynna za kanonizację św. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego i łaski potrzebne za 
Jego przyczyną

11:30 +Anna (1 rocz.) +Romuald Kuklewicz
13:00 (LT) O błog. Boże dla Olgierda Skrypko w 80 

rocz. urodzin 
Krasnowo: +Henryk Turowski (greg16)
17:30  +Robert Czeszkiewicz

„Nie depczmy przeszłości ołtarzy, choć sami do-
skonalsze mamy wznieść”.

Msza św. w intencji Sybiraków oraz ich rodzin. 
Uroczysta suma, poczty sztandarowe, wspólna mod-
litwa, podniosły nastrój, wzruszenia, wspomnienia... 
Uroczystość kończy śpiew hymnu, a grupy rodziców 
wyprowadzają swe dzieci z kościoła... Bo co? Zimno w 
kościele, zimno w kaplicy Matki Boskiej Sejneńskiej?! 
Raptem 2 – 3 minuty. A przecież to Msza św. Sybiracka, 
za tych którzy ginęli na nieludzkiej ziemi! Błagam o 
refleksję, refleksję i przykład,  jakie dajemy naszym 
dzieciom i wnukom. Proszę o zrozumienie. „Boże, 
jeśli zapomnimy o Tobie, Ty Boże zapomnij o nas”. 
Szanujmy się nawzajem w naszej Małej Ojczyźnie; 
od nas uczy się młode pokolenie. Mam też nadzieję, 
że przy okazji tych rozważań, nikomu nie pomyli się 
patriotyzm z szowinizmem. Szczęść Boże.  Halina

LISTY DO REDAKCJI    Różaniec 
– lekarstwo na wszelkie zło

Często przeżywamy chwile załamania. Czuje-
my się bezsilni wobec różnych problemów. Od-
czuwamy strach przed przyszłością. Wydaje nam 
się, że w tej beznadziei będziemy tkwić zawsze. 
W takich chwilach przypomnijmy sobie słowa 
Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie do siostry 
Łucji: Nie ma takiego problemu, ani osobistego, 
ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzyna-
rodowego, którego nie można byłoby rozwiązać 
przy pomocy Różańca.

Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II – przy każ-
dej okazji przypominał o konieczności odmawia-
nia Różańca. Jak Ty odpowiadasz na ten apel?

Modlitwa za kapłanów do św. Jana Marii Vianneya
Święty Janie Mario Vianneyu, z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczes-

nych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; 
twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich 
ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii 
(diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak, aby mogli stać się ka-
płanami według Bożego Serca. Amen.
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