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Potem wyprowadził ich ku Betanii
i podniósłszy ręce błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością
wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

MOC SŁOWA
Niedziela VII Wielkanocna,
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 16.05.2010
Łk 24,46-53

J

ezus powiedział do swoich uczniów:„Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na
was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy
ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni
zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili
do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni,
wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Refleksja niedzielna:
Bliskie najważniejszemu sfowu z dzisiejszej
uroczystości, a mianowicie „wniebowstąpienie”, są
wyrażenia „dostać się do nieba”, „pójść do nieba”,
„pofączyć się z kimś w niebie”. Wszystkie one zasadniczo znaczą „znaleźć się po śmierci w krainie
szczęśliwości”. Zrazu wydają się one bliskoznaczne
ze słowem „wniebowstąpienie”. Jezus „zostaf wzięty
do nieba i zasiedl po prawicy Ojca” - pisze św. Marek;
„został uniesiony do nieba” - dodaje św. Łukasz, gdy
wypełniło się o Nim wszystko, co mówiło Prawo. Po
namyśle jednak pewność tę się traci. Co bowiem
znaczą pożegnalne s/owa Jezusa, które przekazał
nam Łukasz w Dziejach Apostolskich: „A podczas
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście
o niej ode Mnie - mówił”? Niewątpliwie Jezus chce
im powiedzieć: „Pozostańcie tutaj. Nie rozbiegnijcie
się zaraz. Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten, który
was rzeczywiście może pocieszyć”. A zatem Ten, który
nas opuszcza, nie pozostawia nas samych, ale posyła
nam swego Ducha, który jednocześnie może być we
wszystkich i w każdym zakątku tego świata, blisko
nas i w nas. Ten, który odchodzi do „nieba”, pozostaje
przy nas - nie ucieka do „krainy szczęśliwości”, by jak
najprędzej zapomnieć o „padole płaczu”. Może jest
to powód, że św. Mateusz w ogóle nie wspomina
o odejściu Jezusa do nieba, a swą Ewangelię kończy
słowami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata”. Święty Marek wprawdzie
wspomina o wniebowstąpieniu, ale od razu dodaje:
„ Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan



współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami,
które jej towarzyszyły”. Odszedł do nieba, by pozostać z nami?!
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
– 23.05.2010
J 20,19–23

W

ieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus,
stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Refleksja niedzielna:
Dzisiaj po prostu nic nie robię. Wielkie święta
i uroczystości przecież mają nam przypominać, że
to Bóg działa. My zaś tylko coś otrzymujemy. Na
Boże Narodzenie otrzymujemy samego Boga, i to
w naszym świecie. W Wielkanoc otwiera się dla nas
niebo i ukazuje nam swoją najpiękniejszą stronę.
A w Zielone Świątki Bóg ukazuje mi drogę, którą
mogę iść – drogę pokoju.
Zanim czegokolwiek się podejmę, Bóg już to
zrobił. Dla mnie i za mnie. Jestem innym człowiekiem, zanim zdołam choć kiwnąć palcem. Jakież to
wspaniałe uczucie: zostałem przez Boga dostrzeżony
i ocalony, i jedną nogą stoję już niejako na drodze
wiodącej do nieba. Oczywiście, nie muszę nią iść, jak
tego życzyłby sobie Bóg. Mogę nawet żyć tak, jakby
Boga w ogóle nie było. Jestem przecież wolny. Miejmy
nadzieję, że nie pozbawię siebie wolności. Miejmy
nadzieję, że pozwolę działać Jezusowi, gdy podaruje
mi Ducha, który prowadzi ludzi do nieba. Dopiero
wtedy będę promieniował pokojem. Dopiero wtedy
będę gotów przebaczać. Dopiero wtedy będę czuł
potrzebę dziękowania Bogu i bliźnim. Dopiero wtedy
moja krytyka innych zatraci jad nienawiści. A jeśli
nadal się waham, jak powinienem żyć, dobrze byłoby
najpierw usiąść i spokojnie nad tym się zastanowić,
a jeszcze lepiej – uklęknąć i prosić: Przyjdź, Duchu
Święty, oświeć mnie!
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Cześć Maryi
Matce Bożej
Maj – oddajemy Cześć
Maryi – Matce
Bożej i naszej
Matce. Wiosna
jest piękną porą
roku, przyroda
budzi się do życia, kwitną kwiaty, pola kryją się
piękną zielenią.
Właśnie ten piękny czas – miesiąc
maj został wybrany, żebyśmy
czcili Matkę Najświętszą. Maryja
jest Matką Boga,
a przez to i naszą Matką. Jezus dał nam Matkę,
abyśmy Ją wielbili i oddawali jej hołd i obiecał nam,
że za Jej wstawiennictwem możemy wybłagać
u Pana Boga wiele łask, wdzięcznym Bogu i Maryi
za ogrom jej dobra, uwielbiajmy ją w pieśniach.
W maju w kościołach odprawiane są Nabożeństwa
Majowe ku czci Matki Bożej. Na wioskach w mniejszych miejscowościach gromadzą się ludzie przy
przydrożnych kapliczkach, by modlić się, śpiewać
pieśni poświęcone Matce Bożej oraz odmawiać
Litanię Loretańską. Jest to piękna tradycja kultywowana w Polsce. Pieśni ku czci Matki Najświętszej
należą do najpiękniejszych na świecie. Nie zatracajmy tej pięknej tradycji. Maryja – Matka Boża
odegrała w historii naszego Narodu olbrzymią
rolę. Za jej wstawiennictwem u stóp Jasnej Góry
modliły i modlą się rzesze Polaków. W trudnych
dla naszego narodu chwilach to właśnie Maryja
– Matka Boża była i jest naszą ostoją. Zwracamy
się ufnie do Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy
jej za nieustanne wstawiennictwo i prosimy, by
zawsze czuwała nad drogą całego Kościoła Świętego i aby czuwała nad naszymi rodzinami, by Maryja była dla nas źródłem nadziei i umocnieniem
w codziennych tradycjach naszego życia.
Święty Jan Maria Vianney zachęcał: „Pokładajmy więc wielką ufność w Matce Najświętszej
i złóżmy w jej ręce życie, śmierć i wieczność. Kto
w Maryi położył ufność, kto ma do Niej prawdziwe
nabożeństwo, z pewnością osiągnie zbawienie
i unikanie strasznego potępienia. Poznamy dopiero w godzinę śmierci, od ilu grzechów ochroniła nas Maryja, ile dobrego spełniliśmy przy Jej
pomocy.”
Jadwiga
Nr 31/2010

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VII WIELKANOCNA, 16 maja 2010
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
PONIEDZIAŁEK, 17 MAJA 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,29-33
Nowenna do Ducha Świętego
WTOREK, 18 maja 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11a
Nowenna do Ducha Świętego
ŚRODA, 19 maja 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17,11b-19
Nowenna do Ducha Świętego
CZWARTEK, 20 maja 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
Nowenna do Ducha Świętego
PIĄTEK, 21 maja 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
Nowenna do Ducha Świętego
SOBOTA, 22 MAJA 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
Nowenna do Ducha Świętego
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(Zielone Świątki) 23 MAJA 2010
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Sekwencja;
J 20,19-23
Uroczystość odpustowa w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej. Dzisiaj ofiary do tzw. Puszek na fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 24 maja 2010. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA Głównej
Patronki Diecezji
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub J
19,25-27 lub Łk 1,26-38
W modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie za
Kościół diecezjalny i naszych pasterzy Jubileusze kapłańskie i osób życia konsekrowanego w katedrze ełckiej
WTOREK, 25 maja 2010. Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 P 1,10-16; Mk 10,5-11
ŚRODA, 26 maja 2010. Wsp. Św. Filipa Nereusza, prezb
Słowo Boże: 1 P 1,18-25; Mk 10,32-45
Dzień Matki – w modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie
CZWARTEK. 27 maja 2010. Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 P 2,2-5.9-12; Mk 10,46-52
PIĄTEK, 28 maja 2010. Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 P 4,7-13; Mk 11,11-25
Rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia (1981)
SOBOTA, 29 maja 2010. Wsp. Św. Urszuli Ledóchowskiej, dz
Słowo Boże: Jud 17,20b-25; Mk 11,27-33
Święcenia prezbiteratu w katedrze ełckiej
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY,
30 MAJA 2010
Słowo Boże: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czyżby osłabła

w nas pobożność maryjna?

N

asza przepiękna świątynia sejneńska, która
cieszy się od 37 lat tytułem „bazyliki mniejszej” jest również diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej łaskami słynącej od
Trójcy Przenajświętszej. Figura cudowna Matki
Bożej, która od ponad czterystu lat jest w Sejnach,
ukoronowana papieskimi koronami prawie 35 lat
temu, słynie nie tylko w Polsce, ale i na świecie
– niedawno telewizja francuska nakręciła film o
figurach szafkowych zawierających wizerunek
Matki Boskiej i Dzieciątka, a wśród nich, a jest ich
w świecie kilkanaście, a w Eurpie kilka, pokazana
została i nasza sejneńska.
Wielu ludzi przybywa do naszego sanktuarium, do Matki Bożej. Niektórzy z ciekawości, aby
zobaczyć zabytek, ale większość, aby się pomodlić,
zostawić swoje intencje, często trudne i bolesne
sprawy swojego życia i innych. Liczne wota świadczą o wdzięczności proszących za otrzymane łaski.
Nasza Parafia jest pod tym względem maryjna, tym
bardziej, że tytuł Parafii„Nawiedzenie Najświętszej
Maryi Panny” także nas do takiego maryjnego
charakteru zobowiązuje. Ale zauważamy, że ta
nasza maryjna pobożność jakby osłabła.
Jest miesiąc maj, najpiękniejszy w całym roku,
bo wiosna, bo wszystko kwitnie, zielenieje, zawsze
uważano, że to kwiecie jest obrazem piękna Maryi,
najpiękniejszej ze wszystkich niewiast. Maryjna
pobożność z tym związana gromadziła ludzi w
świątyni na nabożeństwie majowym, przy krzyżu
i kapliczce wiejskiej na śpiew litanii i pieśni maryjnych, w domu dzieci przygotowywały ołtarzyk
z obrazem czy figurką Matki Bożej ozdabiając go
świeżymi kwiatami. Od dziecka uczyliśmy się kierowani przez rodziców zwłaszcza przez mamę, że
w trudnych sprawach idziemy do Matki Bożej, bo
Ona zaradzi biedzie, pomoże rozwiązać niełatwe
sytuacje.
Dlaczego dzisiaj młodsi rodzice od takiej pobożności odchodzą, dlaczego już tak nie prowadzą
swoje dzieci, dlaczego nie przyprowadzają je do
Matki Bożej? Przez Maryję do Jezusa – taka droga
jest najlepsza. Kochani rodzice, przyprowadzajcie
dzieci na nabożeństwo majowe, sami o to zadbajcie, po niedzielnej Mszy św. zatrzymajcie się na
chwilę w kaplicy Matki Bożej, uczcie dzieci modlitwy maryjnej, powiedzcie im o Matce Pana Jezu-



sa, uczcie starych uświęconych tradycją modlitw
„Zdrowaś Maryjo”, czy„Pod Twoją obronę”. W każdą
sobotę jest nowenna do Matki Bożej, naszej Pani
Sejneńskiej – gromadzi się na niej tak niewielu
ludzi, raczej starszych, a przecież wszyscy bardzo
potrzebujemy opieki Matki Bożej, Jej matczynej
miłości, Jej Niepokalanego Serca, Jej słów:„Zróbcie
wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.
Jan Paweł II, czy Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński bardzo kochali Maryję. Pierwszy z nich
mówił zawsze „Totus Tuus – Cały Twój”, a drugi:
„Wszystko postawiłem na Maryję” i się nie zawiedli.
My też będziemy inaczej żyli, będzie w nas więcej
miłości i dobra, będziemy bliżej siebie, jeśli postawimy na Maryję. Ona poprowadzi nas bliżej Jezusa,
Ona nauczy nas kochać Boga i ludzi. Nie dajmy się
wyprzedzić w pobożności maryjnej.
Matko Boża Sejneńska od Trójcy Przenajświętszej miej nas w swojej opiece i broń od wszelkiego
złego!
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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 mówi o istocie małżeństwa jako
wspólnoty mężczyzny i kobiety, którzy z miłością przyjmują łaskę sakramentalnego małżeństwa. Z
uwagą przeczytajmy poniższy fragment:

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa i rodziny

26

Współczesna mentalność – w dużej mierze
zlaicyzowana – dostrzega ludzkie wartości małżeństwa i rodziny, często jednak uznaje
te instytucje za całkowicie niezależne od Boga
i określa tym mianem również to, co – zgodnie
z Bożym prawem oraz z naturalnym porządkiem
uznawanym przez ludzkość – małżeństwem ani
rodziną nie jest.
Lekceważy się, że rodzina powstaje nie inaczej, jak tylko poprzez małżeństwo. Małżeństwo
zaś, to trwały, wyłączny i nierozerwalny związek
jednej kobiety i jednego mężczyzny, oparty na
głębokiej wspólnocie życia i miłości, nastawiony
na dobro małżonków oraz na zrodzenie i wychowanie dzieci.

27

Trzeba jednak podkreślić, że zasadniczo jest
to problem tzw. elit. Jakaś część polityków,
twórców kultury oraz dziennikarzy – ostatecznie
nie wiadomo, kto jeszcze – usiłuje narzucić taką wizję społeczeństwu. Zamiast biernie i z poczuciem
własnej bezradności znosić to psychiczne molestowanie, ludzie prawego sumienia, a zwłaszcza ludzie
wierzący, powinni się organizować i domagać się
jednoznacznego poszanowania dla swego świata
wartości. Mamy przykłady, że w społeczeństwach
o rozwiniętej kulturze demokracji, rodziny skutecznie egzekwują liczenie się z ich opinią. Działa to
również w polskiej rzeczywistości. Jako przykład
warto wymienić godną naśladowania walkę rodziców o wolne od brutalności gry komputerowe oraz

usunięcie pornografii z witryn sklepowych.

28

Małżeństwo i rodzina nie są jedynie świecką
rzeczywistością, kierującą się prawami tego
świata czy indywidualnych opinii bądź upodobań.
Prawda o «instytucji» małżeństwa i rodziny jest
„ponad wolą jednostek, ponad kaprysami poszczególnych małżeństw, ponad decyzjami organizmów społecznych i rządowych”. „Sam Bóg
jest twórcą małżeństwa i rodziny”. To On zatem
ma wyłączne prawo decydować, czym one są i w
jaki sposób mają realizować wyznaczone im przez
Niego cele. Ignorując więź, która łączy małżeństwo
ochrzczonych z Tajemnicą Boga, lekceważymy
„najgłębsze fundamenty” małżeństwa. Zamiast
o «ślubie kościelnym» należałoby mówić raczej
o «małżeństwie sakramentalnym».

29

Jeżeli się o tym pamięta, wówczas staje się
jasne, że Boża wizja małżeństwa i rodziny
nie jest jakąś arbitralnie i z zewnątrz narzuconą
normą, lecz najgłębszym wewnętrznym sensem.
Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do
rozkładu rodzin i do klęski człowieka – mężczyzny,
kobiety, dziecka. Negując bowiem Bożą wizję małżeństwa i rodziny, neguje się ich godność i powołanie. Natomiast ukazując tę wizję oraz przyjmując ją
w całej pełni i prawdzie, umożliwia się prawdziwy
rozwój ludzki i chrześcijański, a w konsekwencji
ratuje się świat przed zagładą.
(cdn)

Modlitwa
Bądź uwielbiana Maryjo
Bądź wysławiana Maryjo
Bądź pochwalona każdym uderzeniem mego serca,
Każdym mym oddechem,
Każdą moją myślą, wypowiedzianym słowem.
Każdym czynem, każdym pragnieniem, zamiarem, intencją.
Chcę żyć dla Ciebie Maryjo, by żyć jak najpełniej dla Chrystusa,
mego Pana , mojej Miłości, mojej Nadziei, mego szczęścia wiecznego. Amen
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Ks. Radosław Góralski

Kapłan w naszych czasach
O sztuce rozmowy

T

en tytuł ma nas pobudzić do myślenia – do
głębszej refleksji szczególnie w tym roku
kapłańskim. Czy jest nam kapłan potrzebny? Jeśli
tak – to do czego? Czy tylko raz do roku? A może
od święta? A może nawet i nie wtedy? Tylko gdy
potrzeba? Ślub! Pogrzeb! Bierzmowanie! Pierwsza
komunia!? Czyli tylko raz na jakiś czas! I wtedy
zaczynamy podchodzić do kapłana, kościoła jako
instytucji! Płacę więc wymagam, mogę stawiać
warunki.
Czasem widzę ludzi siedzących pod kancelarią
w niedzielę. W kościele trwa msza św., a oni uparcie
czekają pod kancelarią zdziwieni, że
nie ma księdza. Pytanie: gdzie może
być ksiądz w niedziele? Nawet dziecko
wie, że w kościele. A dorosły nie wie!
Taki mądry, tak długo żyje, a nie wie,
że w niedziele się spraw nie załatwia.
To dzień modlitwy trzeba być w kościele. A nas często nie ma w kościele
wolimy siedzieć i czekać, nie wiadomo
tylko na co?
Kościół jest wspólnotą która należy kochać. Jeśli mamy miłość, to
nic nas nie będzie gorszyć. Ktoś powiedział kiedyś mądrze: „Mądry się dziwi, a głupi
się gorszy”. Jedno co nas powinno przerazić, to
nasze własne grzechy, a nie winy innych. A u nas
odwrotnie! Ludzie prawdziwie święci i pokorni
uważają się za grzeszników, natomiast najgorsi
żyją w fałszywym poczuciu własnej wielkości.
Jezus zapraszał, ale także stawiał jasne wymagania. Jego misja była służbą – ale pojętą
w kategoriach miłości. Posyła do nas kapłanów,
a przez nich sam przychodzi. „Ktokolwiek poda
kubek wodny wam Moim sługą nie utraci swojej
nagrody”. Jest coś takiego jak godność apostoła.
Bycie sługą, a służalczość to dwa różne pojęcia.
A w naszym rozumieniu tak czasem patrzymy na
kapłanów. „Wszystkiemu winni są księża”, takie
obiegowe hasła jeszcze niedawno wypisywano na

ścianach. Jeśli coś się nie uda, coś nie wyjdzie, coś
nie jest po naszej myśli, zawsze możemy przyjść
do księdza i zrobić awanturę. A ksiądz nie może
się odezwać i bronić – więcej jemu nawet nie
wolno się zdenerwować. Więc można go wyzwać,
ubliżyć, wylać wiadro pomyj na głowę, i pójść
z uśmiechem bez słowa przepraszam, chwaląc
się na rynku, „jak ja mu dałem popalić”. Argument
siły, to argument najsłabszy, właściwe żaden. Tym
argumentem posługiwały się totalitaryzmy: Stalin,
Hitler – by zmuszać, wymuszać, udowadniać, skazywać. I nawet to działało, ale na krótką metę. To
że, kogoś przymusimy to nie znaczy
że mamy rację. Tylko szczęście, że nie
trafiliśmy na takiego samego jak my.
Ale może kiedyś trafimy.
Sztuka słuchania to dziś przepis na
życie w zgodzie. To droga do rozumienia i zrozumienia. Wilhelm Ockham
jest twórcą tzw. „brzytwy Ockhama”
– polegała ona na tym, by unikać
zbędnych słów i rzeczy. Nie mnożyć
ich w nieskończoność – czyli jednym
słowem dążyć do konkretu. Tenże
filozof mawiał, że większość sporów
a nawet wojen rodzi się z tego, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie tylko nie potrafią, ale
też i nie chcą. My ludzie żyjący w XXI wieku wiele
potrafimy. Nawet bardzo wiele. Ale my ludzie,
którzy dysponujemy bronią atomową, szybkimi
samolotami, dynamicznymi samochodami, najnowszymi komputerami, Internetem stajemy się
paradoksalni. Żyjemy po sąsiedzku a nie potrafimy
ze sobą rozmawiać – umiemy jedynie głośno krzyczeć i widzieć na każdym kroku podstęp, domagać
się swoich jak sądzimy „słusznych praw”. I tak tworzymy piekło na ziemi.
A może warto spróbować! Nie mamy nic do
stracenia. Potrzeba tylko serca i trochę cierpliwości
dla siebie! A przyjdzie zrozumienie i miłość! I to
będzie zwycięstwo nasze wspólne!

W Zielone Świątki w sercach uczniów dokonuje się Wielkanoc
Śmierć Jezusa wstrząsnęła Jego uczniami. Nieomal się rozproszyli. Wieść o powstaniu rana
z martwych wprawdzie powoli zataczała coraz szersze kręgi, ale odnosili się do niej z wielką
rezerwą. Tylko Jezus mógł zbudować pomost między Wielkim Piątkiem a Wielkanocą. Tylko On
bowiem przeszedł drogę od krzyża do poranka wielkanocnego. Tylko Jego Duch daje życie,
rozsadza granice zwykłości.
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Dzieci potrzebują naszej rodzicielskiej miłości.

Ojcostwo –
wielkość w codzienności
Co robić, by na co dzień realizować ojcowskie
powołanie? Najważniejsze to zdać sobie sprawę,
że dla dzieci miarą tego, jak bardzo są przez nas
kochane, nie są drogie zabawki czy wielkie obietnice, ale czas, który im poświęcamy. Kochający ojciec
to ten, który systematycznie spędza z dziećmi
czas. Niezależnie od tego, ile go ma. Nie ma co
się tłumaczyć pracą: każdy z nas pracuje. To raczej
kwestia organizacji czasu. W końcu wiele codziennych czynności możemy wykonywać wspólnie:
zakupy, naprawa samochodu, załatwienie sprawy w urzędzie itp. Takich sytuacji jest mnóstwo,
chodzi tylko o to, by wytworzyć w sobie nawyk
wykorzystywania każdej okazji do przebywania
z dziećmi.
Kolejną kwestią jest to, by w miarę regularnie
mieć taki czas, gdy jesteśmy tylko dla dziecka
– nie zajmują nas wtedy żadne inne sprawy, ono
jest dla nas najważniejsze i okazujemy mu to. Ile
tego czasu ma być i jak często – to już zależy od
każdego z nas. Pamiętajmy tylko o jednej ogólnej
zasadzie: lepiej, by tego czasu było mniej i pojawiał
się częściej, niż gdyby miało być go więcej, ale pojawiał się bardzo rzadko czy wręcz sporadycznie.
Innymi słowy: cały dzień dla dziecka raz w miesiącu
nie załatwi niczego, jeśli na co dzień nie będziesz
miał dla niego choć kilkunastu minut.
Jednak sam czas nie wystarczy, choć jest on
podstawą tego, by poznawać swoje dzieci, pogłębiać relacje z nimi, mieć wpływ na kształtowanie
ich osobowości. Od ojca zależy, czy dziecko będzie
czuło się przez niego akceptowane i kochane,
czy wręcz przeciwnie. A to jest bardzo ważne dla
prawidłowego rozwoju męskiej tożsamości u syna
i kobiecej u córki. Dlatego okazujmy dzieciom
miłość jak najczęściej i w sposób bezpośredni: za
pomocą słów i dotyku. Kiedy ostatni raz powiedziałeś swojemu dziecku, że je kochasz albo że
jesteś z niego dumny? Kiedy ostatni raz je przytuliłeś, poklepałeś po plecach, dodałeś otuchy?
Słowa ojca mogą ranić i podcinać skrzydła albo
przeciwnie – zachęcać do lotu, do stawienia czoła
wyzwaniom. Mogą budować w dziecku poczucie,
że jest kimś wartościowym, bo ten najważniejszy
mężczyzna w jego życiu tak uważa. To, że dzieNr 31/2010

ci dorastają, nie jest powodem, byśmy przestali
okazywać im swoją miłość. Jasne, że inaczej zachowujemy się wobec przedszkolaka, a inaczej
w relacjach z nastolatkiem, niemniej jedno jest
pewne: na każdym etapie swojego życia dzieci
potrzebują słyszeć o tym, że ich ojciec je kocha.
Co więcej – często te starsze bardziej to doceniają,
choć my możemy tego nie dostrzegać.
Pamiętajmy, że w codziennych zmaganiach
o bycie coraz lepszym ojcem nie jesteśmy sami.
Wielu świętych mężczyzn poprzedziło nas na tej
drodze. U nich szukajmy wsparcia i pomocy. Ojcostwo bowiem to walka o to, by jak najwierniej
naśladować Tego, który nas tym powołaniem obdarzył, walka o to, by nasze dzieci nie zboczyły
z drogi zbawienia.
(fragment artykułu Krzysztofa Pilcha)



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:

Przemysław Śliwowski, kawaler, Białystok,
Parafia św. Andrzeja Boboli i Ewelina Sawośko,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Przemysław Pierożyński, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Patrycja Dudek, panna, Suwałki,
Parafia św. Kazimierza.
Michał Chałaczkiewicz, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Ewelina Raczkowska, panna, Gibasówka,
Parafia św. Anny w Gibach.
Karol Anuszkiewicz, kawaler, Warszawa, Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego i Sylwia Majewska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Piotr Domański, kawaler, Strękowizna, Parafia
św. Józefa w Szczepkach i Monika Korzeniecka,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Waldemar Niewulis, kawaler, Kalinowo, Parafia Wniebowzięcia NMP w Puńsku i Anna Żukowska, panna, Burbiszki, Parafia tutejsza.
Jan Marcinkiewicz, kawaler, Radziucie, Parafia
tutejsza i Bożena Wróblewska, panna, Ełk, Parafia
Najśw. Serca Pana Jezusa w Ełku.

Sakrament małżeństwa:

08/05/2010
Anna Fiedorowicz i Adam Paszkiewicz
Izabela Dmochowska i Daniel Krzywicki

Sakrament Chrztu Świętego:
Sakrament Chrztu Świętego:
08/05/2010
– Mateusz Fiedorowicz
09/05/2010
– Gabriel Dzienisiewicz, Mateusz Gaus

Odeszli do wieczności:

Anna Malinowska, Łopuchowo (l. 75), zm. 27/04/2010
Marian Motuk, Sejny (l. 71), zm. 28/04/2010
Zofia Moroz, Sejny (l. 88) zm. 29/04/2010
Maciej Kuklewicz, Sejny (l. 86) zm. 07/05/2010

Apele o modlitwę i pokutę
Matka Boża, zatroskana o los swoich przybranych dzieci na ziemi, o ich zbawienie, wciąż ponawia
wezwania do modlitwy, pokuty, nawrócenia, ekspiacji, powrotu do Boga, wierności Jego przykazaniom.
Dlatego zwraca się do całej ludzkości:
„Módlcie się, moje dzieci. Bóg szybko was wysłucha. Mój Syn pozwala się dotknąć” (Pontmain, 1871).
„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec” (Gietrzwałd, 1877)
„Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu,
czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi” (Fatima, 1917).
„Wielu ludzi na tym świecie zasmuca Pana Jezusa. Szukam dusz, które Go pocieszą. Aby ugasić gniew Ojca
niebieskiego, pragnę wraz z mym Synem dusz, które podjęłyby się wynagrodzenia za grzeszników i za ludzi
niewdzięcznych. Niech ofiarują one za tych ludzi swe cierpienia i ubóstwo (...). Gniew niebieskiego Ojca może
złagodzić modlitwa, pokuta, szczere ubóstwo i odważne akty ofiary” (Akita, 1973).
„Obudźcie się. Wstańcie. Obmyjcie się i rozejrzyjcie uważnie. Musicie oddać się modlitwie. Musicie
rozwinąć w sobie cnoty miłości, oddania i pokory (...) Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się,
kiedy jeszcze jest czas” (Kibeho, 1981).
Objawienia Maryjne„są w swojej istocie nakazem, jak chrześcijanie winni postępować w konkretnej
sytuacji historycznej; w rzeczywistości nie są one nowym stwierdzeniem, lecz nowym poleceniem”.
Maryja wciąż na nowo wzywa ludzkość do jedności z Bogiem, który jest Miłością – wciąż za mało lub
wcale niekochaną – stwierdza niemiecki teolog Karol Rahner. ( z Różańca nr 2 (680)
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim
opuścił ziemię, powiedział do Apostołów:„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha
Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały
Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego
dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do
tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego,
który nieustannie nas wspiera i pociesza.
Dzieci klas drugich po piątkowym przystąpieniu po raz pierwszy do sakramentu pokuty
i pojednania i sobotnim nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego dzisiaj po raz
pierwszy w pełny sposób uczestniczą w Eucharystii, czyli dołączają do grona komunikujących, a więc
wchodzących do najpiękniejszej i najskuteczniejszej wspólnoty z Jezusem żyjącym w swoim Kościele.
Mamy nadzieję, że dzięki tej uroczystości wzrośnie wiara i miłość w rodzinach. Serdeczne Bóg zapłać za
przygotowanie tej uroczystości Pani Katechetce Małgorzacie Rybka, rodzicom zaangażowanym w przygotowanie świątyni i terenu przykościelnego i wszystkim, którzy pomogli dzieciom jak najowocniej
przeżyć to spotkanie z Panem Jezusem. Bóg zapłać rodzicom dzieci za dar ołtarza, którym jest okazały
świecznik pod paschał. Jest to również dar rodziców dzieci, które w przyszłą niedzielę przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej w języku litewskim. Dzieci, rodziców i gości zapraszamy na dzisiejsze popołudniowe nabożeństwo majowe o godz. 16.45 i zawierzenie dalszego życia chrześcijańskiego Matce
Bożej, naszej Pani Sejneńskiej. Przez cały tydzień tzw. „biały” dzieci będą uczestniczyć w wieczornej
Eucharystii, aby pogłębiać tę miłość do Jezusa i Kościoła. Na zakończenie „białego tygodnia”, w sobotę
pojedziemy z dziećmi na pielgrzymkę autokarową do Studzienicznej, gdzie odbędzie się diecezjalne
spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych. Założycielką Kółek Różańcowych jest Madzia Buczek,
znana z Radia Maryja i TVTrwam. Całe spotkanie będzie transmitowane przez katolickie media. Bardzo zachęcamy rodziców, aby pomóc dzieciom w ich życiu eucharystycznym poprzez comiesięczny
sakrament pokuty i jak najczęstsze przyjmowanie Komunii św. Przyjmijmy zasadę, że każda niedziela
z Eucharystią w pełny sposób przeżywaną.
Maj to szczególne nabożeństwo do Matki Bożej z codzienną litanią loretańską i pięknymi
pieśniami maryjnymi. Bardzo zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe w połączeniu
z wieczorną Mszą św. a w niedzielę o 17.00. Przecież kochamy Maryję, Ona jest z nami w wielu cudownych wizerunkach, a my jesteśmy dumni i szczęśliwi, że Matka Boża już od przeszło 400 lat jest w nami
w znaku cudownej Figury Sejneńskiej. Ludzie pokonują wiele kilometrów, aby tu dotrzeć, my mamy to
miejsce na wyciągnięcie ręki. Przychodźmy do Matki Bożej codziennie, a zwłaszcza w maju i w każdą
sobotę na nowennę ku Jej czci.
Dzień Matki obchodzimy w środę, 26 maja. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych
mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam
na wspólną Eucharystię o godz. 17.30 i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej
z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
Przez codzienną modlitwę Nowenną do Ducha Świętego przygotowujemy się do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego, którą obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę. To wielkie Święto
Kościoła, który doświadcza cudownej mocy i mądrości Ducha Pocieszyciela. Niech On prowadzi nas
wszystkich do odważnego wyznawania wiary, do świadectwa, do obrony miłości i wszelkiego dobra, do
autentycznego bycia chrześcijanami w dzisiejszym świecie. Drugi dzień Zielonych Świąt, poniedziałek
to święto Maryi Matki Kościoła. Dodatkowa Msza św. o godz. 10.00. W Żegarach drugorzędny odpust:
Msze św. o 14.30 (w jęz. litewskim) i o 16.00 w jęz. polskim. Taca w święto Maryi Matki Kościoła będzie
na budowę klasztoru karmelitańskiego w Ełku.
Odpust w naszej Parafii wspominając tajemnicę Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w niedzielę,
30 maja. Suma odpustowa o 11.30. Tego dnia przybędzie do naszej Parafii Biskup Pomocniczy
Wileński Arunas Poniskaitis, który udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania w języku litewskim
o godz. 15.00.
Rocznica śmierci (29) Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
przypada w piątek, 28 maja. Wspominamy wielkiego i mądrego pasterza Kościoła w Polsce,
który przeprowadził nas przez trudne lata systemu komunistycznego, przygotował nasz Naród do
Milenium Chrztu Polski i kierował łodzią Kościoła w czasach zniewolenia i represji. Modlimy się o Jego
rychłą beatyfikację.
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Intencje mszalne 16–30.05.2010 r.
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)
PONIEDZIAŁEK, 17 maja 2010
06:30 +Zofia +Antoni Namiotko
06:30 +Leokadia Jakubowska (7 rocz.) +Aniela
+Jan +Czesław Nieszczerzewscy
08:00 +Leon Werelich (29 rocz.) +Zofia Marcinkiewicz
08:00 +Zofia Juszkiewicz
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Zofii, Haliny i Teresy
17:30 +Marianna (10 rocz.) +Edward Gasińscy
17:30 +Jan Radziunas (greg15)
WTOREK, 18 maja 2010
06:30 +Marta Gulan (6mc)
08:00 O błog. Boże dla Marty w 32 rocz. urodzin i
dla jej rodziny
08:00 +Irena Baran (8 rocz.)
08:00 +Janina +Leon Sławińscy +Zofia Skupska
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Św. i Radio Maryja
17:30 +Henryk Miszkiel (11mc)
17:30 +Jan Radziunas (greg16)
ŚRODA, 19 maja 2010
06:30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Anny Skupskiej
06:30 +Konstanty Makowski (15 rocz.)
08:00 +Krzysztof Podolewski (23 rocz.)
08:00 +Zofia +Wincenty Szlaużys +Albina +Antoni
Fejfer
17:30 +Antoni +Albina Niewulis i ich rodzice
17:30 +Jan Radzewicz (4 rocz.)
17:30 +Jan Radziunas (greg17)
CZWARTEK, 20 maja 2010
06:30 +Jan Milewski (1 rocz.)
08:00 +Alojzy +Helena +Aleksander +Franciszka
z rodz. Fiedorowiczów i Andruczyków
08:00 +Zofia Myszczyńska
17:30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej
dla Heleny Auruszkiewicz i dla rodziny
17:30 +Jan Radziunas (greg18)
PIĄTEK, 21 maja 2010
06:30 +Magdalena Obuchowska (1mc)
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06:30 +Jan Radziunas (greg19)
08:00 +Ireneusz Rapczyński (10 rocz.) i z jego rodziny
08:00 +Wojciech (7 rocz.) +Jan (17 rocz.) z rodz.
Domorackich i Macianisów
17:30 +Weronika +Jarosław
17:30 +Eugeniusz Woźnialis (3mc)
SOBOTA, 22 maja 2010
06:30 Dziękczynna za ocalenie i o opiekę Bożą
06:30 +Jan Radziunas (greg20)
08:00 +Helena Wołągiewicz
08:00 +Bronisława Andrulewicz
08:00 +Ludwik +Wacław +Wiktoria +Teofila +Dominik
+Weronika +Stanisława z rodz. Misiewiczów
17:30 +Helena +Aleksander Letkiewicz
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,
23 maja 2010
07:00 +Jan Miszkiel
Kaplica Sióstr 7.30: +Jan Radziunas (greg21)
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 +Jadwiga (7 rocz.) +Czesław Bronejko
13:00 (LT)
Krasnowo: +Leokadia Łebkowska +Grażyna Strokosz
17:30 +Czesław (10 rocz.) +Henryk Wysoccy
PONIEDZIAŁEK, 24 maja 2010
Święto NMP Matki Kościoła
06:30 +Zofia (2 rocz.) +Mirosław Sapiega
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Zofii i Ireneusza w rocz. ślubu
08:00 +Kazimierz Wyrzykowski
10:00 +Jan Radziunas (greg22)
Żegary: Odpust (LT) 14.30 i (PL) 16.00
17:30 +Tadeusz Gilewski (7 rocz.)
17:30 +Anna Jabłońska (1 rocz.)
WTOREK, 25 maja 2010
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Stefanii Łabanowskiej
06:30 +Anna Dzienisiewicz
06:30 +Mieczysław Żyliński (3mc)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Kółka Różańcowego z Kielczan
08:00 +Jan Radziunas (greg23)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Józefy Bartnik
17:30 +Helena Miszkiel
17:30 +Janina Ambrosiewicz (10 rocz.)
ŚRODA, 26 maja 2010
06:30 +Aleksander +Anna Tomkiel i ich rodzice
06:30 +Jan Radziunas (greg24)
SIEWCA

08:00 +Stanisława +Witold Groblewscy
08:00 +Maria Kamińska
08:00 +Eugenia Kuklewicz
17:30 +Regina Ponganis (5 rocz.)
17:30 +Władysława Sznejkowska
17:30 +Magdalena Poźniak
CZWARTEK, 27 maja 2010
06:30 +Marianna Tawrel (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Jan Radziunas (greg25)
08:00 +Jadwiga +Stanisław Romanowscy
08:00 +Grzegorz Pietrewicz (5 rocz.) i jego rodzice
12:00 W intencji samorządowców naszej diecezji
17:30 +Mirosław Skupski (6mc)
17:30 +Aniela Głoniatowska (5 rocz.)
PIĄTEK, 28 maja 2010
06:30 O błog. Boże i szczęśliwą podróż dla Eweliny
i Wojciecha
06:30 +Ryszard Zadrożny (1 rocz.)
08:00 +Krystyna Rutkowska (2 rocz.)
08:00 +Jan Radziunas (greg26)
17:30 +Wanda +Stanisław Bobrowscy +Helena
Tomaszycka
17:30 +z rodz. Namiotków
SOBOTA, 29 maja 2010
06:30 +Stanisław Palanis (rocz.) +Anna Niewulis
+Rozalia Gutowska
06:30 +Jan Radziunas (greg27)
08:00 +Aniela +Izydor Milanowscy
08:00 +Danuta Zdunek (1 rocz.)
17:30 +Anna Malinowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anna +Wincenty +Józef +Leon +Józef z
rodz. Chmielewskich i Ołów
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ,
30 maja 2010 – Odpust Parafialny
07:00 +Zygmunt Rzeniecki (4 rocz.)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Ks. Sylwester Domel (rocznica święceń)
11:30 O błog. Boże dla Adrianny i Marcina Jasińskich w 1 rocz. ślubu
13:00 (LT) +Anna +Antoni Leończyk
Krasnowo: +Jan Radziunas (greg28)
17:30 +Franciszka Luto (11 rocz.)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), znany z
dobroci rzymski kapłan, doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej i słynnego Oratorium,
w którym gromadził innych kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów na wspólnej
modlitwie, spotkaniach, osobistych rozmowach,
czytaniach duchowych, konferencjach i dyskusjach na aktualne tematy, rekolekcjach; Oratorium
to było otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli
(wspomnienie obowiązkowe);
– 27 V – św. Augustyn z Canterbury, biskup,
apostoł Anglii z VI wieku (wspomnienie dowolne);
– 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939),
założycielka zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, z domem macierzystym w Pniewach, wielka
wychowawczyni i opiekunka młodzieży (wspomnienie obowiązkowe);
– 30 V – św. Jan Sarkander (1576-1620), kapłan
i męczennik za wiarę pochodzący ze Skoczowa
(wspomnienie obowiązkowe).

Pielgrzymka

do Santiago de Compostela
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.

Pierwszy cud

Gdybyśmy mogli czynić cuda, jaki cud uczynilibyśmy najpierw?
Może uzdrowilibyśmy jakiegoś chorego? Nakarmili głodnych? Zapewne też podobny cud byśmy zaproponowali Jezusowi, gdyby
zapytał nas o rady. Z pewnością nie przyszłoby nam na myśl zasugerować Mu cudu, jakiego faktycznie dokonał. Będąc na weselu,
zamienił wodę w wino. Chciał, by to święto było radosne. Chciał
bawić się wśród śmiejących się gości i nowożeńców pełnych nadziei. Uczynił cud, którego wymowa jest zrozumiała dla wszystkich.
Uradował serca ludzi, dając swym dawnym i współczesnym uczniom znak: Moja nauka powinna czynić ludzi radosnymi.
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Z ŻYCIA PARAFII

3
Maja
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
obchodzona 3 maja jest szczególną okazją
zawierzenia Ojczyzny i modlitwy za nasz
Naród. Stąd uroczysta Msza św. za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych
i licznie zgromadzonych Parafian. Inspiracją troski o Ojczyznę jest kolejna rocznica
Konstytucji 3 Maja (219). Modliliśmy się
prosząc o błogosławieństwo i pomyślność
dla Ojczyzny i o mądry wybór prezydenta
Rzeczypospolitej.

Fot.: ks. R. Góralski
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.kuria.elk.pl
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