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„Przychodzimy do Ciebie Matko Boga, Matko Życia, Matko Pięknej Miłości...
Tobie Matko, powierzamy powołanie każdego człowieka. Daj, aby życie
każdego i każdej z nas przynosiło ewangeliczne owoce... Matko Mądrości,
naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach
Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia”
Jan Paweł II

MOC SŁOWA
Niedziela V Wielkanocna – 02.05.2010
J 13,31-35

P

o wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg
został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także
w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze
krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać,
ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam
mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję
wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali”.
Refleksja niedzielna:
Być może oglądaliśmy w filmach taką oto scenę:
gospodarz słabym głosem wypowiada na łożu śmierci ostatnie życzenia, a jego następca przysłuchuje się
im z kamienną twarzą, świadom trudności, z jakimi
będzie musiał się borykać, by je wypełnić w nowych
warunkach. Dzisiejsi prawnicy z
pewnością wynaleźliby jakieś
kruczki, by tego
rodzaju życzenia
uznać za niewiążące, ale my, zwykli
śmiertelnicy, wciąż
myślimy, że to, co
jest wyrażone w
testamencie, musi
– jako „ostatnia wola” – zostać wypełnione. Czyżby
z tego właśnie powodu ewangelista Jan usytuował
to „nowe przykazanie”, o którym dowiadujemy się
z dzisiejszej Ewangelii, w mowie pożegnalnej Jezusa? My czytamy ją już po śmierci Jezusa i zdajemy
sobie sprawę, że ta mowa pożegnalna była dla Niego ostatnią szansą, aby jeszcze raz przypomnieć
uczniom wszystko, co ważne, i to, co najważniejsze:
„Miłujcie się wzajemnie!”
My „spadkobiercy” być może czujemy się nieco zakłopotani, słuchając tej ostatniej woli Jezusa.
Jak mamy ją teraz wypełnić? Kocham męża, dzieci.
Zapewne też swoich rodziców, swojego psa. Swój
spokój. Jeszcze coś? Ale kochać wszystkich – a przynajmniej wszystkich w parafii - to już raczej jest niemożliwe... Mimo to słowa: „Miłujcie się wzajemnie!”



są zapisane w Testamencie. Nie możemy ich nie zauważać. Jest to jedyne kryterium, po którym można
rozpoznać uczniów Jezusa. To nie nasze regularne
chodzenie do kościoła ani odmawianie pacierza, ani
wspaniałomyślne datki świadczą przed „światem”,
kogo chcemy naśladować, kto jest naszym Mistrzem.
A jedynie owo: „Miłujcie się wzajemnie!”. Wzajemna
miłość jest tego rodzaju zleceniem czy może misją,
z których nie sposób tak się wywiązać, jak z wielu
innych zadań, których nie da się po prostu raz na
zawsze i dobrze załatwić. Wykonanie tego właśnie testamentu pozostaje wciąż aktualne i otwarte.
Może być jedynie wykonywane...
Niedziela VI Wielkanocna – 09.05.2010
J 14,23-29

J

ezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka,
którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego,
który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród
was. A Pocieszyciel,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w
moim imieniu, On
was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się,
że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.
Refleksja niedzielna:
„Spokój czy pokój niech sobie będzie na cmentarzu!” – mówią ci, którzy określenie „osoba szukająca zwady” uznaliby za komplement. Być może
ich otoczenie cierpi z tego powodu, ale to zdaje się
tylko zwiększać ich radość z możliwości prowadzenia
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nieustannych polemik, sporów, waśni. Wydaje się, że
Jezus nie obawiat się konfliktów ani prowadzenia
sporów, ale pokój cenił sobie w sposób szczególny,
uważał za dar. W każdym razie ten „swój pokój”, który
pozostawif swoim uczniom jako pożegnalny dar
i który jest czymś innym niż „pokój, jaki daje świat”
– innym niż pokój imperium rzymskiego, wymuszony
przez przewagę militarną i wyrafinowaną politykę.
Jeśli jednak pokój Jezusa nie jest takim pokojem ani
też spokojem cmentarnym, to na czym dokładnie
polega różnica między nimi?
Możemy przyjąć, że pokój Jezusowy jest czymś
innym niż pokój tego świata przede wszystkim dlatego, że nie pochodzi z tego świata, że nie w nim ma
swe źródło. Pokój ten opiera się na przeświadczeniu
Jezusa, że Ojciec otoczy! Go chwalą, l na niezachwianej pewności: „Ojciec większy jest ode Mnie”. To ta
świadomość koi serce Jezusa, wlewa w nie spokój
i niezmącony pokój i nie pozwala Mu tracić nadziei
nawet w sytuacjach zdawałoby się bez wyjścia. Nie
zapominajmy, że te stówa zachęty, pokoju i radości
wypowiada Jezus w czasie, gdy – mówiąc po ludzku
– mógł spodziewać się jedynie klęski i gwałtownego
końca. Ale wie: „Ojciec większy jest ode Mnie”, l nam
powinna wystarczyć świadomość, że nasz Ojciec
jest większy od nas i nas miłuje jako swoje dzieci.
Być może właśnie w tych pięciu słowach kryje się
cała tajemnica pokoju, jaki daje Jezus.

Nasze błagania
Być może błaganie to także tłumaczy, dlaczego
Bóg nie wysłuchuje, jak nam się wciąż wydaje,
naszych modlitw? Wysłuchuje na swój sposób. Za
ilustrację tych słów niech posłuży tamborek. Na
odwrotnej stronie plątanina nitek, która utrudnia
dostrze-żenie czegokolwiek. To jest nasze widzenie świata i ludzkich spraw. Gdy jednak odwrócimy
go na drugą stronę, łatwo rozpoznajemy wzór czy
obraz. Takie jest Boga widzenie świata i naszych
zawiłych spraw.

Intencje modlitwy na maj
Ogólna:
Aby położono kres zasmucającemu i niegodziwemu handlowi żywymi istotami, którego ofiarą
padają niestety miliony kobiet oraz dzieci.
Misyjna:
Aby kapłani, zakonnice, zakonnicy oraz świeccy
zaangażowani w apostolat potrafili rozbudzać
entuzjazm misyjny w powierzonych ich opiece
wspólnotach.
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 2 MAJA 2010
Słowo Boże: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-35
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Polonii
i Polaków za granicą
PONIEDZIAŁEK, 3 MAJA 2010
Uroczystość NMP Królowej Polski
Słowo Boże: Ap 11,19a.12,1.3-6a;10ab; Kol 1,12-16;
J 19,25-27. 219 Rocznica Konstytucji 3 Maja
WTOREK, 4 maja 2010. Wsp. Św. Floriana, męczennika
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-31a
ŚRODA, 5 maja 2010.
Wsp. Bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8
CZWARTEK, 6 maja 2010 Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba
Słowo Boże: 1Kor 15,1-8; J 14,6-14
Pierwszy czwartek miesiąca – modlitwa za kapłanów i o
nowe powołania kapłańskie i zakonne
PIĄTEK, 7 maja 2010. Wsp. NMP Matki Łaski Bożej
Słowo Boże: Dz 15,22-31; J 15,12-17
Pierwszy piątek miesiąca – dzień modlitwy wynagradzającej za grzechy
świętokradztwa. Całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu
SOBOTA, 8 MAJA 2010. Uroczystość Św. Stanisława, bpa
i męcz. Głównego Patrona Polski
Słowo Boże: Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 9 MAJA 2010
Słowo Boże: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29
Rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje
PONIEDZIAŁEK, 10 maja 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
WTOREK , 11 maja 2010. Dzień Powszedni
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
ŚRODA, 12 maja 2010. Wsp. Św. Nereusza i Achillesa
oraz św. Pankracego, męcz.
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
CZWARTEK. 13 maja 2010. Wsp. NMP Fatimskiej
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
29 rocznica zamachu na Jana Pawła II
PIĄTEK, 14 maja 2010. Święto Św. Macieja Apostoła
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień
i za rozbite małżeństwa. Rozpoczyna się Nowenna przed
Urocz. Zesłania Ducha Świętego
SOBOTA, 15 maja 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23b-28
Nowenna do Ducha Świętego
NIEDZIELA VII WIELKANOCNA, 16 maja 2010 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pamięć historyczna i dzisiejsza

to nasza powinność

N

asz Naród zawsze bardzo pielęgnował pamięć o ludziach, którzy odegrali znaczącą
rolę w historii. Tej dawnej, choćby okresu
średniowiecza, ale także nieco nowszej związanej
z walką o wolność i niepodległość. Także tej najnowszej, tzw. powojennej, zwłaszcza „solidarnościowej”, ale też ostatniego okresu dwudziestolecia
formowania oblicza naszego Narodu i wartości
zawsze nam drogich. Z pewnością wpływają na
naszą świadomość i samopoczucie wydarzenia
ważne, wielkie, przełomowe. Są one związane
z miejscem, czasem, a przede wszystkim z ludźmi
odgrywającymi znaczącą rolę w historii społeczeństwa czy pojedynczych osób. Mają oni wpływ
na nasze myślenie, układanie życiowych planów,
realizację marzeń i pragnień. Chcemy obracać się
w kręgu dobrych ludzi, którzy spełnili swoje zadanie, często z wielkim poświęceniem, a nawet ofiarą
własnego życia, bo wierzyli, że jego sens jest w
poświęcaniu się dla innych, a mówiąc górnolotnie
– dla Boga, Ojczyzny, Narodu. Mam na myśli kilka
postaci wielkich i zacnych Polaków, którzy odegrali
w najnowszej historii rolę nie do przecenienia.
Wszyscy ich znamy:
Jan Paweł II (1920–2005) – największy z Rodu
Polaków, rozsławił Polskę na cały świat, służył każdemu człowiekowi bez względu na pochodzenie,
religię czy kolor skóry. Upominał się nieustannie
o podstawowe prawa człowieka – bronił życia od
poczęcia do naturalnej śmierci, głosił Ewangeliczną Prawdę wszystkim, którzy chcieli słuchać, nikt
wcześniej nie mówił tak otwarcie o podstawowej
prawdzie Ewangelii, że Bóg mnie kocha tylko dlatego, że jestem Jego dzieckiem. Wreszcie to On
nam pokazał jak przeżywać nie tylko młodość
fizyczną, ale także jak iść bez paraliżującego strachu do Domu Ojca.
Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981), Prymas Polski, którego wszyscy określają mianem
Prymasa Tysiąclecia to druga niezwykła postać
i autorytet moralny. Niezłomny, odważny i dobry
Pasterz. To o Nim Jan Paweł II na początku pontyfikatu mówił, że nie byłoby na Stolicy Piotrowej Papieża Polaka, gdyby nie wiara i odwaga Wielkiego
Prymasa. Dla miłości Ojczyzny i Kościoła wycierpiał
trzy lata odosobnienia (uwięzienia), ale odczytał
ten czas jako dopust Boży, by układając program
Wielkiej Nowenny przygotować Naród do obchodów Milenium Chrztu Polski. To było wielkie dzieło,
z którego owoców do dzisiaj korzystamy.



Ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984), kapłan,
który był z robotnikami walczącymi o godność
i szacunek, bronił ich przed komunistycznym reżimem, organizował konkretną pomoc uwięzionym, był miłośnikiem Prawdy, której źródłem jest
Bóg, a która musi kosztować i wymaga wyrzeczeń
i rezygnacji z siebie, bo jak mówił – tylko plewy
nic nie kosztują, przypominał Chrystusowe słowa o miłości nawet nieprzyjaciół, upominał, by
odrzucić nienawiść, bo ona jest wrogiem miłości.
Wydawało się, że przegrał, bo zwyciężyła nienawiść oprawców – tak myśleli wrzucając zmaltretowane ciało męczennika do Wisły. Ale bez Boga
nie sposób wiedzieć, że „ziarno pszenicy musi
obumrzeć, by przynieść plon”. O tym mówi nam
Ewangelia, Dobra Nowina, ta sama czytana i znana
od przeszło tysiąca lat na polskiej ziemi. Za miesiąc
Kościół dozna wielkiej radości, satysfakcji i dumy,
bo kapelan „Solidarności”, piewca ewangelicznej
Prawdy zostanie publicznie ukazany jako wzór,
przykład, a przede wszystkim Orędownik naszej
ludzkiej sprawy przed Bogiem. 6 czerwca Jego
beatyfikacja w Warszawie.
I jeszcze jeden niezwykły kapłan, biskup, pasterz, który bardzo umiłował Sejny i Ziemię Sejneńską – Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski
(1876–1955). Wychowawca i profesor w Seminarium Duchownym w Sejnach, świątobliwy, pobożny i mądry przewodnik w wierze, szczery patriota,
wygnaniec, biskup sufragan diecezji sejneńskiej,
a potem jej rządca w części leżącej po polskiej
stronie, wreszcie pierwszy biskup łomżyński i metropolita wileński. Będąc już nieco dalej od Sejn,
nigdy nie zapomniał tej umiłowanej ziemi i miasta
tworząc Gimnazjum Klasyczne św. Kazimierza, które mając wysoki poziom intelektualny i patriotyczny cieszyło się uznaniem nie tylko w Polsce.
Pisząc o tych wielkich Polakach, wyrażam
głębokie pragnienie, aby nigdy przez nas i przez
przyszłe pokolenia nie tylko nie byli zapomniani,
a wręcz byśmy ich umieścili tu, u nas, w naszym
mieście nazywając ich imieniem ulice i place, bo
Oni są dla nas drogowskazem, a my znów bardzo
potrzebujemy autorytetów. Oni są niekwestionowani, myślę, że nie tylko dla mnie.
Już czas, by ludzie służący nieludzkiemu systemowi, opartemu na kłamstwie, pogardzie dla
człowieka, a wciąż widniejący jako nazwy naszych
ulic odeszli w zapomnienie.
SIEWCA

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

P

asterze 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 Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy
do jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Dzisiejszy fragment dotyka fundamentalnej prawdy
będącej u początku życia człowieka, a więc prawa podstawowego, naturalnego do życia i godziwego
rozwoju. Nie można być chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, jeśli kwestionuje się prawo do życia od
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Z uwagą przeczytajmy poniższy fragment:

22

Mając to przed oczyma, należy powiedzieć
jasno i jednoznacznie: katolicy nie mogą
wychodzić z inicjatywą takiego prawa, które
zdradzałoby objawioną prawdę o świętości życia
ludzkiego oraz lekceważyło chrześcijańską wizję
osoby. Takim jest bez wątpienia np. prawodawstwo dopuszczające zapłodnienie„in vitro”, aborcję
czy eutanazję. Katolicy zaangażowani w politykę
muszą dawać świadectwo chrześcijańskiej wiary.
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Bezprawne i nieuczciwe intelektualnie
jest powoływanie się w tym przypadku
na sytuację omówioną w „Evangelium vitae”.
Encyklika mówi o tym, aby osiągnąć tyle dobra,
ile się da. Gdyby natomiast katoliccy posłowie
z własnej inicjatywy proponowali prawo sprzeczne z moralnością katolicką, zakładając z góry, że
rozwiązania zgodne z tą moralnością nie zyskają
wymaganego poparcia, wówczas dokonaliby autocenzury i poddali się bez walki. Sami oceniając,
że obowiązujące zasady moralne są niemożliwe
do zrealizowania, postępowaliby tak, jakby tych
zasad nie było. Nawet nie próbowaliby przygotować sprawiedliwego prawa, lecz zaproponowaliby
prawo niedopuszczalne moralnie, a jeszcze przekonywaliby opinię publiczną do przychylności
jemu, tłumacząc, że inne jest niemożliwe. W ten
sposób katoliccy politycy, a nie Urząd Nauczycielski Kościoła, decydowaliby, które zasady moralne
obowiązują, a które należy pominąć. Taka sytuacja
jest oczywiście niedopuszczalna w Kościele, gdyż
obowiązkiem Urzędu Nauczycielskiego jest rozeznawać prawo moralne, a obowiązkiem polityków
jest je realizować.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
Umiera się w byle jakim miejscu życia.
Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
Kochaj! Kto kocha wszystko posiada.
Przyjaciel to taki człowiek,
który cię już dobrze zna, a mimo to cię lubi.
Nie mów nigdy wszystkiego co wiesz,
lecz wiedz zawsze wszystko co mówisz.
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.„Relatywistyczna koncepcja pluralizmu nie
ma nic wspólnego z uzasadnionym prawem
katolików do swobodnego wyboru tej spośród
politycznych koncepcji, zgodnych z wiarą i naturalnym prawem moralnym, która według ich
uznania najlepiej odpowiada wymogom dobra
wspólnego”. Dopuszczalna jest bowiem zasada
pluralizmu, ale nigdy nie może być dopuszczony
pluralizm zasad moralnych. Do zasady działania w zgodzie ze swoim dobrze uformowanym sumieniem trzeba
bowiem dodać zasadę wierności fundamentalnym wartościom, w stosunku do których nie istnieje moralnie
dopuszczalny kompromis. „Rezygnacja z prawdy nie
podnosi człowieka, lecz wydaje go rachunkowi użyteczności, okrada z jego wielkości”.
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W wypadku zapłodnienia «in vitro» trzeba ponadto pamiętać, że problemem
w oczach wiary jest nie tylko samo zapłodnienie
pozaustrojowe, przywłaszczając sobie wyłączne
prawa Stwórcy. Równie poważnym problemem
jest także to, że nie godzi się ludzkiego embrionu
traktować jak zwykłego zbioru komórek i selekcjonować według praw laboratoryjnych. Jeżeli człowiek
ma mieć godną siebie przyszłość na naszej Ziemi, moralność musi stać ponad techniką. Zatem jeśli nawet
wyeliminujemy dotychczasowe praktyki niszczenia czy
zamrażania„nadliczbowych embrionów”, to nie wszystko, co technicznie możliwe, można będzie uznać za
moralnie dopuszczalne. Czy naprawdę godne człowieka jest poczęcie w laboratorium? Czy człowiek może
być „powoływany do życia”„na zamówienie”? Nie służy
sprawie człowieka ucieczka przed tymi i im podobnymi
pytaniami. (cdn)

Myśli św. Jana Marii Vianneya

Jest miara łaski i grzechu i po jej przekroczeniu Bóg się wycofuje. Co powiedzielibyście o ojcu,
który traktowałby tak samo dziecko grzeczne, jak
i mniej grzeczne? Powiedzielibyście: „Ten ojciec
jest niesprawiedliwy”. Bóg nie byłby sprawiedliwy, gdyby nie robił różnicy między tymi, którzy
Mu służą, a tymi którzy Mu się sprzeciwiają.



Matka Boska w moim życiu

R

óżne są nasze drogi do Pana Boga i Matki mogłam śpiewać, płakałam, z głębi duszy wydobyBożej. Często modlitwa, to głównie prośba o wały się słowa modlitwy, Matko Boska, przebacz,
pomoc, a nie potrafimy dziękować. Podobnie że po tylu latach po raz pierwszy idę do Ciebie.
było i w moim życiu. Obrazek Matki Boskiej Często- Dzięki, że mnie wezwałaś i prowadzisz przed Twój
chowskiej miałam zawsze przy sobie przez sześć lat Cudowny Obraz, do Twej Kaplicy, gdzie bije serce
wygnania na Syberię. Dzięki jej opiece wróciliśmy całego Narodu. Razem z całą grupą weszłam do
do kraju, a jednak przez wiele lat nie stanęłam Kaplicy, padłam na kolana, nastąpiło odsłonięcie
u stóp Jasnogórskiej Pani, by Jej za wszystko po- Cudownego Obrazu.
dziękować. Miałam czas, możliwości do wędroCzarna Madonna spojrzała na mnie swoim
wania po kraju, bywałam w górach, nad morzem, Matczynym wzrokiem, jakby chciała powiedzieć:
w różnych zabytkowych miejscowościach. Prze- „Dobrze, że tu jesteś, że usłyszałaś mój głos – czejeżdżając przez Częstochowę, widziałam światło kałam na ciebie.” Ja stałam przy kracie, nie wyJasnogórskiej wieży, ale nie odczuwałam potrzeby powiadałam znanych słów modlitwy, tylko myśli
by tam być.
moje mówiły to, co czuło serce, przepraszałam,
Jednak Matka Boska nadal ciągle nade mną dziękowałam za wiele łask i za tę najważniejszą, że
czuwała, modliłam się do Niej, a Ona była moją mogłam znaleźć się w tym Cudownym Miejscu .
Opiekunką w różnych, trudnych sytuacjach żyZ Obrazu płynęła wielka moc. Co wtedy przeżyciowych. Dziś, po wielu latach zrozumiałam, że na łam, pozostanie w moim sercu do śmierci. Późnym
mnie czekała. Na mojej drodze życiowej stawiała wieczorem powróciłam do miejsca swego pobytu.
ludzi, którzy przykładem swojego pięknego życia Byłam taka szczęśliwa, a dobrotliwą, łaskawą twarz
byli przewodnikami do Matki Bożej. Na zaocz- Matki Boskiej miałam długo przed oczyma. Wienych studiach zaprzyjaźniłam
działam, że do Niej wrócę. Od
się z koleżanką, która od wielu
tego dnia rozpoczęła się moja
lat, każde wakacje rozpoczyna„Jasnogórska Uczta Duchowa”,
ła rekolekcjami na Jasnej Górze.
która trwała osiem Jat. Każdego
roku w dniach 1–5 lipca byłam
Był rok 1979, kończyłyśmy studia, na pożegnanie powiedziała:
na Jasnej Górze. Pierwszy raz
„Za rok 1 lipca spotykamy się w
pojechałam sama, tam spotkaCzęstochowie.” Była pewna, że tej
łam swoją przyjaciółkę, jak przed
obietnicy dotrzymam.
rokiem jej obiecałam. Następne
Matka Boska chciała jednak,
lata jeździła nas spora gromadbym była tam wcześniej. W sierpka. Przeżywałyśmy wzniosłe
niu tegoż roku znalazłam się
godziny nocnego czuwania,
przypadkowo na Wyżynie Kraporanny śpiew godzinek, Droga
kowsko-Częstochowskiej. Były
Krzyżowa na wałach, Apel Jaspiękne trasy wycieczkowe, ale
nogórski oraz wspaniałe nauki
moje myśli i pragnienia biegły
rekolekcyjne, które dawały siłę
i moc, na cały rok trudnej pracy
na Jasną Górę. Jakaś siła mówiła
mi, a był to na pewno głos Matki
nauczycielskiej. Umocniły duBoskiej „Nie zwlekaj czekam na
chowo na czas starości, choroby
ciebie”. Pewnego dnia zrezygi kalectwa. Teraz nigdy nie będę
w tym Cudownym miejscu. Spęnowałam z planowanych zajęć,
wczesnym rankiem udałam się
dzone dni i godziny przed obliZdjęcie autorki tekstu
pociągiem do Częstochowy. Cel
czem Czarnej Madonny przez okresu syberyjskiego
mojej wędrówki wskazywała
mieniły cały mój sposób postępowania i myślenia. W każdej,
Wieża Jasnogórska. Obok mnie,
Aleją N.M.P, szła zwarta grupa pielgrzymów, byli nawet trudnej sytuacji życiowej jestem spokojna,
umęczeni, ale twarze ich pałały radością, a z serc opanowana, zaufałam Matce Bożej.
płynęła pieśń „ Gwiazdo Śliczna, Wspaniała” . Gdy
Każdego wieczoru o godz. 21. stoję przed jej
zaśpiewali zwrotkę:„Słyszeliśmy wdzięczny głos jak Obrazem dzięki Radiu Maryja uczestniczę w Apelu
Maryja woła nas – pójdźcie do mnie, moje dzieci Jasnogórskim, wypowiadając słowa; „Jestem przy
– przyszedł czas, ach przyszedł czas,” zrozumiałam, Tobie, pamiętam, czuwam.”
że słowa pieśni odnoszą się do mnie. Ze łzami w
oczach włączyłam się w grupę pielgrzymów, nie
Alicja Tujakowska
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Którzy słuchacie...
Jezus wypowiada wielkie słowo i podkreśla,
że niówi to tym, którzy słuchają. To jest bardzo
ważne. Jeżeli nie słuchają, nie usłyszą. Jest jakaś
tajemnica łaski, która przychodzi drzwiami otwartymi. Wy czasem dlatego nie słyszycie Boga, bo Go
nie nasłuchujecie. Zatraca się czujność słuchania
w czasie modlitwy.
Owszem, mówimy, czytamy, powtarzamy nawet najserdeczniejsze słowa i dobrze robimy, ale
niekiedy pozostajemy bez odpowiedzi, bo nie
słuchamy. Milczenie modlitewne jest niekiedy
pustką wśród dźwięków, zamiast być ciszą przychodzącego anioła miłości i prawdy.
Czasami rytm głosów, jaki brzmi w naszych
chórach, pacierzach, czytaniach jest tak potężny, że ani Anioł Gabriel nie miałby szansy zostać
usłyszanym. Zagubiło się też, mimo usilnej troski
Kościoła, milczenie w czasie liturgii.
Szybciutko płyną słowa, byle sprawnie, byłe
bez przerw, byle rytmicznie. Muzyka, jeżeli jest
piękna, musi wypielęgnować zarówno dźwięki,
jak i pauzy, których cisza jest wymowna i oczywiście ważna.
W liturgii – słowa miały zapowiadać ciszę,
a cisza miała być oczekiwaniem słowa.
Nawet największe przeżycia giną i marnują
radość, jeżeli im nie dać rzeczywistego słuchania.
Ani wyznanie prawdy nie znajdzie odpowiedzi,
jeżeli człowiek nie nauczy się oczekiwać i słuchać.
Czy zauważyliście, dlaczego w naszych rodzinach,
wspólnotach, społecznościach jest tyle zbytecznych smutków, nieporozumień, niezręczności,
zbytecznych kryzysów? Niestety, nie stać nas,
aby słuchać człowieka. Jego słów, ale i milczenia,
przyjścia i odchodzenia, odwagi i strachu...
Czy jeszcze słuchasz? Czy umiesz słuchać?

Oby wszystko we mnie obróciło się ku Twojej
chwale i obym nigdy nie zwątpił. Pozostaję bowiem pod Twoją opieką i w Tobie jest
wszelka moc i dobroć. Daj mi czyste serce
– żebym Cię ujrzał, pokorne serce – żebym
Cię usłyszał, miłujące serce – żebym Ci służył,
wierzące serce – żebym trwał w Tobie.

Modlitwa
za kapłanów
Ojcze Niebieski, w roku Kapłańskim,
Który dałeś Twojemu Kościołowi, prosimy Cię
Za wszystkimi kapłanami na świecie.
Zechciej im pobłogosławić i uczynić owocną
Ich posługę. Daj Twoim pasterzom, przez
Wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars,
Serca podobne do Serca Twojego syna, Jezusa
Chrystusa. Wzbudź przez Twojego Ducha
Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen.
Modlitwa odmawiana w Bazylice w Ars

Powstań
Jak często i w jak wielu sytuacjach ludzie potrzebują, by im powtórzono to wezwanie.

Powstań, Ty, który się rozczarowałeś.
Powstań, Ty, który już straciłeś nadzieję.
Powstań, Ty, który przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz,
że można zbudować coś nowego.
Powstań, ponieważ Bóg stwarza wszystkie rzeczy nowe.
Powstań, Ty, który przyzwyczaiłeś się do Bożych darów.
Powstań, Ty, który zapomniałeś o zdolności dzi-wienia się.
Powstań, Ty, który straciłeś ufność, by mówić do Boga „Ojcze”.
Powstań i powróć do pełni podziwu dla Bożej dobroci.
Powstań, Ty, któ-ry cierpisz.
Powstań, Ty, któremu się wydaje, że życie tak wiele Ci odmówiło.
Powstań, kiedy czujesz się wyłączony, opuszczony, na marginesie.
Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość
i przechowuje dla Ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.
Powstań.
Jan Paweł II
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
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.

Zapowiedzi przedślubne:

Krzysztof Fiedorowicz, kawaler, Sejny,
Parafia tutejsza i Danuta Żynda, panna, Wierśnie, Parafia Św. Rodziny w Karolinie.
Marek Krzesicki, kawaler, Suwałki, Parafia Św. Kazimierza i Ewelina Bartoszewicz,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Tomasz Jacek Iwaniak, kawaler, Nowy
Dwór Gdański, Parafia Przemienienia Pańskiego i Edyta Opanowska, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
Piotr Buchowski, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Paulina Staręga, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

17/04/2010
Marika Juszczyk i Karol Ćwikowski
24/04/2010
Anna Janczulewicz i Romuald Krejpcio
Joanna Dąbrowska i Szymon Janczewski

Sakrament Chrztu Świętego:
11/04/2010
Aleksandra Skindzier
25/04/2010
Kacper Sewastynowicz, Iwo Strękowski.

Odeszli do wieczności:

Piotr Słabaszewski, Sejny (l. 50), zm. 09/04/2010
Władysława Miszkiel, Suwałki (l. 71), zm. 20/04/2010
Marianna Tawrel, Sejny (l. 90) zm. 24/04/2010

Ogłoszenie o pielgrzymce do Santiago de Compostela i nie tylko

Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Hiszpanii, do sanktuarium Św. Jakuba Apostoła
– Santiago de Compostela. Jest to miejsce, do którego prowadzi szlak pielgrzymkowy (kiedyś pieszo)
z najdalszych zakątków Europy. Po drodze odwiedzimy Ars (św. Jan Maria Vianey), Lourdes (miejsce
objawień Matki Bożej, miejsce wielu uzdrowień chorych z całego świata) i La Salette (sanktuarium
Matki Bożej Płaczącej położone w Alpach). Czas pielgrzymki: 10-21 wrzesień br. Koszt: około 570
EURO. Zapraszam – już można się zapisywać – zaliczka 300 zł.

Kto rządzi światem?
Obecnie liczą się ludzie, którzy mają pieniądze. Mocniejszy rządzi słabszymi. Widoczny jest
coraz większy podział na bogatych i biednych. Długo nie zastanawiając się, można stwierdzić,
że czterej Jeźdźcy Apokalipsy zostali już wysłani na ziemię, a kolejne trąby aniołów zapowiadają
kataklizmy. Przez toksyczne substancje chemiczne dzieci rodzą się z różnego rodzaju wadami.
Zarazy, choroby, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany,, lawiny, ludzie umierający w młodym
wieku, pieniądz, który rządzi światem – to bilans XX w. Człowiek XX w. został zastąpiony przez
maszyny i komputery, a tym samym wyjałowiony z wszelkich myśli. W dzisiejszym świecie nie
ma żadnych zahamowań, tradycji, szacunku dla bliźniego. Przeprowadzane są eksperymenty
biologiczne godzące w godność człowieka.
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, otoczył go czcią, miłością i na pewno
nie chciał zagłady świata. Ale jest to świat, który nie służy wszystkim ludziom, a ludzie stali się tak
pyszni i zuchwali, że chcą rozumem dorównać samemu Bogu.
(Małgorzata K.)
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Pragniemy jeszcze bardziej ożywić kult Miłosierdzia Bożego w naszej Parafii, dlatego w każdą
pierwszą niedziele miesiąca po sumie będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa
Koronką do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób polecać będziemy aktualne i najważniejsze intencje
Kościoła i naszej Wspólnoty.
Piąta niedziela wielkanocna wprowadziła nas w maj, miesiąc dedykowany Matce Najświętszej.
Ożywmy w tym miesiącu nasze dziecięce oddanie Matce Jezusa, odmawiając Litanię loretańską podczas nabożeństw majowych czy też indywidualnie, bądź w gronie sąsiadów przy krzyżach
i kapliczkach wioskowych. W kościele nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. wieczornej – rozpoczniemy je w kaplicy Matki Bożej Sejneńskiej śpiewem litanii, potem czytanka majowa o Słudze Bożym
ks. Jerzym Popiełuszce, którego beatyfikacja będzie 6 czerwca w Warszawie; na koniec nabożeństwa
błogosławieństwo Najśw. Sakramentem. W niedzielę majowe będzie o godz. 17.00.
Dziś Święto Flagi, naszej polskiej biało-czerwonej, wyrażającej naszą miłość do Ojczyzny, do
tradycji, do tego co drogie i święte dla każdego Polaka. Nie może jej zabraknąć w żadnym
polskim domu. Umieśćmy ten nasz znak rozpoznawczy – naszą Flagę przed domem, na balkonie
mieszkań. Dziś też święto Polonii i Polaków za granicą. Pamiętajmy w naszych modlitwach o bliskich,
którzy z różnych przyczyn musieli wyjechać, prośmy też w intencji duszpasterzy i sióstr zakonnych,
którzy pracują wśród Polonii.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzimy w poniedziałek, 3 maja.
Papież Jan Paweł II lubił nazywać pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową” współczesną „Bogurodzicą”,
a więc hymnem jednoczącym niegdyś plemiona Polan. Dziś ten śpiew zjednoczył wspólnoty Kościoła
w Polsce, które dziękowały Bogu za naszą Matkę i Królową. Nieustannie pielęgnujmy nasz głęboki
związek z Maryją. Msze św. będą jak w niedziele. O godz. 10.00 uroczysta Msza św. celebrowana w
intencji naszej Ojczyzny. Jest to również 219 rocznica Konstytucji 3 Maja. Weźmy udział w liturgii tej
uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego Narodu do Maryi.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, a więc modlitwa za kapłanów i o nowe
powołania kapłańskie, zwłaszcza z naszej Parafii; pierwszy piątek to dzień przebłagania i wynagrodzenia Boskiej Miłości za grzechu braku szacunku dla Eucharystii. Porządek nabożeństw jak zawsze,
okazja do spowiedzi przed poranną Mszą św. i od godz. 15.00. Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz.
16.00. Odwiedziny chorych w domach przed południem. Całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu.
Zatrzymajmy się na chwili adoracji.
Święto św. Floriana, patrona strażaków obchodzić będziemy we wtorek, 4 maja. Zapraszam
wszystkich strażaków zawodowych i ochotników na Mszę św. w ich intencji i ich najbliższych
tego dnia o godz. 10.00. Wszystkim nam droga jest służba naszych druhów strażaków i ich gotowość
niesienia pomocy będącym w niebezpieczeństwie, dlatego przyjdźmy wspólnie prosić Boga o błogosławieństwo w ich niełatwej służbie.
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski obchodzimy 8 maja,
w sobotę. Z królewskiego Krakowa na całą Polskę rozchodzi się wdzięczny głos Kościoła, dziękującego Bogu za świętego Stanisława. Niech ta uroczystość będzie także dniem odnowienia naszej
troski o Ojczyznę, co powinno się wyrażać w pracy dla jej rozwoju oraz w gorliwej modlitwie. Zachęca
nas do tego święty Paweł, prosząc: „módlcie się za wszystkich!”.
Przypominamy, że w okresie wielkanocnym jesteśmy zobowiązani jako katolicy do przyjęcia
Komunii św. wielkanocnej, a wcześniej do sakramentu pokuty i pojednania. Ponieważ ten czas
powoli zbliża się do końca, winniśmy zadbać o sumienne wypełnienie tego obowiązku.
Początek maja to modlitwy o dobre urodzaje. Zachęcamy naszych Parafian mieszkających na
wioskach, aby zaprosić kapłana do odprawienia Mszy św. przy krzyżu wioskowym, w intencji
tegorocznych urodzajów i o błogosławieństwo dla mieszkańców. Chodzi nam zwłaszcza o te wioski,
w których jeszcze takiego nabożeństwa nie było. Przedstawiciel wioski niech uzgodni z księdzem
odpowiedni dzień i godzinę, a my chętnie przyjedziemy, aby wspólnie pomodlić się z mieszkańcami.
Pora ku temu odpowiednia.
Objawienia fatimskie miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 roku. W tym roku
będzie zatem 93 rocznica tych niezwykłych wydarzeń. Maryja wówczas gorąco wzywała do
modlitwy różańcowej i pokuty za grzechy. Ta prośba pozostaje aktualna i dzisiaj, dlatego z ochotą ją
podejmijmy. Wspominamy też dramatyczne wydarzenie sprzed 29 laty, kiedy dokonano zamachu na
Papieża Jana Pawła II. Dziękujemy Matce Bożej za ocalenie życia Papieża, umiłowanego Jana Pawła II,
który wprowadził Kościół i świat w trzecie tysiąclecie wiary.
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Intencje mszalne 2–16.05.2010 r.
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 2 maja 2010
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul +Weronika +Antoni Raglis i ich rodzice
08:30 +Henryk Turowski (greg30)
10:00 +Helena Tomkiewicz 34 rocz. i zm. z rodziny
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 (LT) +Grażyna Misiukanis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna Palanis (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 3 maja 2010
Uroczystość NMP Królowej Polski
07:00 +Józef Sinkiewicz (8 rocz.)
08:30 +Piotr Wieczorek (14 rocz.)
10:00 Za Ojczyznę i nasz Naród w 219 rocz. Konstytucji 3 Maja
10:00 +Andrzej Jakubowski (4 rocz.)
11:30 +Wincenty Anuszkiewicz (29 rocz.)
17:30 +Józef Wróblewski (rocz.)
17:30 +Jan Radziunas (greg1)
19:00 O dary Ducha Świętego dla maturzystów na
czas egzaminów i o właściwy wybór dalszej
drogi życiowej
WTOREK, 4 maja 2010
06:30 +Marian Namiotko
06:30 +Jan Radziunas (greg2)
08:00 +Bronisława Drągialis
08:00 +Weronika +Wacław +Henryka +Czesław
z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Stanisława +Józef Terleccy
17:30 O błog. Boże dla Ewy i Radosława w 15 rocz.
ślubu i dla ich rodziny
17:30 +Weronika +Stanisław +Bronisław Buchowscy
17:30 +Józef Grażulewicz (21 rocz.) i jego rodzice
+Józefa +Wincenty
ŚRODA, 5 maja 2010
06:30 +Henryk (16 rocz.) +Marian Staśkiel
06:30 +Bolesław +Marianna Gerwel
08:00 +Witold +Antoni +Jerzy Skrypko
08:00 +Jan Radziunas (greg3)
08:00 +Józef +Weronika +Michalina Gaus
17:30 +Michalina +Stanisław Zajkowscy i zm. z rodziny
17:30 +Irena Zdancewicz i jej rodzice
17:30 +Zygmunta Zakrzewska i jej rodzice
CZWARTEK, 6 maja 2010
06:30 +Paulina +Stanisław z rodz. Małkińskich
06:30 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Jan Radziunas (greg4)
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz +Czesław Dziemido (rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Teofila +Wincenty i z rodz. Kubylisów i Soroko
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17:30 +Stanisława +Stanisław Łabanowscy i zm.
z rodziny
17:30 +Piotr Wojciechowski (1 rocz.)
17:30 +Kazimierz Matwiejczyk (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 7 maja 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Jan Radziunas (greg5)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Kółka Różańcowego z Łumbii
16:00 +Stanisław +Adela Krakowscy i z rodz. Wołyńców +Stanisław
17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska
SOBOTA, 8 maja 2010
Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz.
06:30 +Stanisław Ciesieński (26 rocz.)
06:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisława Ponganis +Zofia Wróblewska i zm. z tych rodzin
06:30 +Stanisław +Wiktoria Marcinkiewicz i ich
rodzice
08:00 O błog. Boże dla Stanisława Maksimowicza
w dniu imienin
08:00 +Stanisław +Marianna +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Stanisław Okulanis
Kaplica Szpitalna: g. 15.00 +Jan Radziunas (greg6)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Zofia Wróblewska +Stanisław Tarasiewicz
+Stanisława Ponganis
17:30 +Stanisław Klucznik +Stanisław Mackiewicz
+Maria Mikłaszewicz i ich rodzice
17:30 +Maria +Stanisław Rosińscy
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 9 maja 2010
07:00 +Anna +Wincenty Miszkiel
08:30 +Stanisław Pilecki
10:00 +Lucjan Karłowicz (9 rocz.)
11:30 +Józef Malinowski (10 rocz.)
13:00 (LT) +Vincenty Maksimavicius (1 rocz.)
Krasnowo: +Jan Radziunas (greg7)
17:30 +Jerzy Milewski
ONIEDZIAŁEK, 10 maja 2010
06:30 +Antoni +Helena Wydro
06:30 +Rafał Rupiński (3mc)
08:00 +Stanisława +Władysław Milewscy
08:00 +Witold i z rodz. Wołkanisów
08:00 +Jadwiga +Leon +Janina Wojnowscy +Czesława +Grzegorz +Ludwik Minksztyn +Marian +Józef Sztabińscy
Kaplica Hospicjum g. 10:00 +Jan Radziunas (greg8)
17:30 +Leon Luto (13 rocz.)
17:30 +Stanisław Leszkiewicz
17:30 +Stanisław Madejski (3mc)

SIEWCA

Ogłoszenia
duszpasterskie (cd)
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Uroczystość pierwszego pełnego
udziału w Eucharystii dzieci klas drugich będzie w niedzielę, 16 maja o godz. 11.00.
Pierwsza spowiedź dzieci będzie w piątek, 14 maja
o godz. 16, a nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego w sobotę, 15 maja o godz.
15.00. Modlimy się gorąco za te dzieci, za ich rodziców, chrzestnych i ich rodziny, by pomogły w
jak najlepszym duchowym przygotowaniu tego
wydarzenia.
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Nowennę przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego rozpoczniemy w czasie
wieczornego nabożeństwa majowego w piątek,
14 maja.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– we wtorek, 4 maja – święty Florian, męczennik z początku IV wieku. Jest patronem strażaków,
hutników, Królewskiego Krakowa i archidiecezji
katowickiej;
– w czwartek, 6 maja – święci apostołowie
Filip i Jakub;
– w sobotę, 8 maja – święty Stanisław, męczennik, Patron Polski.
– w piątek, 14 maja – święty Maciej, apostoł,
wybrany do grona Dwunastu na miejsce Judasza.
Jest on patronem między innymi budowniczych,
kowali, cieśli, cukierników i rzeźników, także oręduje za małżeństwami pragnącymi potomstwa.

WTOREK, 11 maja 2010
06:30 +Piotr Jasionowski (17 rocz.)
06:30 +Jan Radziunas (greg9)
08:00 O dary Ducha Świętego i łaski potrzebne dla Ewy
08:00 +Janina Biziewska (4 rocz.) i z rodz. Gałażynów
08:00 +Jan Grabowski (42 rocz.)
17:30 +Stanisław Rejmontowicz
17:30 +Józef +Stefania Święciccy
17:30 +Stanisław Zdancewicz (6mc)

06:30 +Marianna Malinowska
Kaplica Sióstr: 7.00 +Jan Radziunas (greg12)
08:00 +Stanisław Bizio (11mc)
08:00 +Aleksander Czeszkiewicz
08:00 +Leokadia Chrulska (11 rocz.) +Jan +Waleria
Korzenieccy
17:30 +Julian (34 rocz.) +Gabriela (10 rocz.) Szyłejko
17:30 +Mieczysław Staniewicz (10 rocz.)
17:30 +Czesław Krejczman (6 rocz.)

ŚRODA, 12 maja 2010
06:30 +Józef Korzeniecki (7mc)
06:30 +Jan Radziunas (greg10)
08:00 +Kazimierz Basiaga
08:00 +Stanisław Delnicki
08:00 +Edmund Sapiega (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Izydor (28 rocz.) +Helena Brzozowscy
17:30 +Władysław Derdzikowski (7 rocz.)

SOBOTA, 15 maja 2010
06:30 +Antoni +Zofia +Kazimierz +Maria (2 rocz.)
Puzinowscy
06:30 +Jerzy +Aniela Misiewicz
08:00 O błog. Boże dla Zofii w dniu urodzin i imienin
08:00 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
08:00 +Tadeusz Supranowicz (2 rocz.)
08:00 +Jan Radziunas (greg13)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej
17:30 +Stanisław +Katarzyna +Anna Nazarek
17:30 +Zofia +Jerzy Okulanis

CZWARTEK, 13 maja 2010
06:30 +Zofia Myszczyńska
06:30 +Jan Radziunas (greg11)
08:00 +Stanisław Zdancewicz i z rodziny Szpulewskich
08:00 +Konstanty +Michalina +Bolesław +Marianna +Bronisława z rodz. Milewskich
08:00 +Kazimiera (21 rocz.) +Stanisław (29 rocz.)
Juszkiewicz +Józef +Zofia Bykowscy
17:30 +z rodz. Jodzio
17:30 +Jan +Magdalena Matulewicz +Antoni +Józef +Katarzyna Gryguć
PIĄTEK, 14 maja 2010
06:30 +Magdalena Grablun (4 rocz.)
Nr 30/2010

NIEDZIELA VII WIELKANOCNA, 16 maja 2010
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
07:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Lucyny
i Ryszarda Koncewiczów w 15 rocz. ślubu
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Marian Tydman (30 rocz.)
11:00 O głębokie przeżycie Pierwszej Pełnej Eucharystii
dla dzieci kl. II i błog. Boże dla ich rodzin
13:00 (LT)
Krasnowo: +Jan Radziunas (greg14)
17:30 +Witold Wydro (6mc)
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Z ŻYCIA PARAFII

pozostaje modlitwa
Wciąż trudno się otrząsnąć i nabrać dystansu do wydarzeń z pamiętnego 10 kwietnia br.
Jednak Bogu dziękujemy, że pomaga nam odnaleźć sens życia i umierania w Jezusie Chrystusie,
naszym Zbawicielu. Kiedy wydaje się, że wokół
nas ciemność i pustka, to pozostaje modlitwa,
Eucharystia, liturgia żałobna, świadomość, że Bóg
nas nie opuści, że nas kocha i potrzebuje nas.
Uczestniczyliśmy w żałobnej modlitwie Narodu
na Placu Piłsudskiego w Warszawie 17 kwietnia za
Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i tych,
którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem.
oraz w liturgii pogrzebu w katedrze polowej WP
19 kwietnia br. śp. Biskupa Polowego WP Gen.
Broni Tadeusza Płoskiego, kolegi kursowego z roku
święceń proboszcza naszej Parafii.

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