BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Nr 32 (100)

PARAFIALNY
ODDZIAŁ
AKCJI
KATOLICKIEJ
SEJNY

30 maja – 12 czerwca 2010 r.

100 numerów „Siewcy” to już jest coś.
To owoc pomysłu, tworzenia, szukania
materiałów, wytrwania mimo trudności
oraz wiary w to, że się uda,
że będzie coraz lepiej i ciekawiej.

Cena 1,- zł

MOC SŁOWA
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J

ezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą,
ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.
Refleksja niedzielna:
Czy Jezus miał jakieś tajemnice? Prawdy, których nikomu nie chciał wyjawić, nawet uczniom,
którzy byli z Nim przez cały czas? Dzisiejsza Ewangelia może coś takiego sugerować: Całą prawdę
wyjawi dopiero Duch, który przyjdzie, gdy Jezus
zostanie uwielbiony, a zatem nie będzie Go już
na ziemi.
To jest dokładnie nasza sytuacja. Nie możemy
już udać się do Założyciela naszej wiary i zapytać
Go, jak to czy tamto należy rozumieć. Nawet w
internecie nie znajdzie się żadnej instrukcji używania życia chrześcijańskiego. Pozostaje pytać
i szukać, próbować i badać i pilnie słuchać Ducha,
czy nasza wiedza odpowiada Jego prawdzie. Poszukiwanie Boga i Jego woli nie jest tylko sprawą
uczonych teologów i konsekrowanych biskupów
– wszyscy jesteśmy powołani do korzystania
z naszego serca i rozumu. A co byśmy powiedzieli
o dobrej książce teologicznej na nocnym stoliku?
Albo o uważnej lekturze czasopism, w których
roi się od znaków czasu? Albo o posłuchaniu jakiego interesującego odczytu, dobrego kazania
czy przemyśleniu rozważnych tez uczestników
dialogu biblijnego czy ekumenicznego? Duch
prawdy, który pochodzi od Ojca i poucza o Synu,
przemawia na wielu kanałach – mimo że nie ma
żadnej rozgłośni.
Niedziela X W Ciągu Roku – 06.06.2010
Łk 7,11-17

J

ezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie



i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego
syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej
spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił
się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem
przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię,
wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał
go jego matce. A wszystkich ogarnął strach;
wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał
wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”.
I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po
całej okolicznej krainie.
Refleksja niedzielna:
„Bóg łaskawie nawiedzit lud swój”. – Cóż w tym
tak dziwnego? Czyż i bez powiedzenia tego nie jest
oczywiste, że Bóg dwadzieścia cztery godziny na
dobę jest do naszej dyspozycji, że w każdej chwili
można Go przywołać lub odwołać i że zawsze
ma na uwadze nasze dobro? l tak, i nie. Oczywiście, Bóg jest miłością, poświęconą nam uwagą,
samym życiem i Jego wielkim pragnieniem jest
nasze szczęście i szczęście tego świata. Mimo to
jest dobrze i rozsądnie tej Jego przychylności do
nas i życzliwości dla świata nie traktować jako
oczywistej. Dobrze i rozsądnie jest nie uważać
Go za obłaskawionego czy oswojonego „Boga”
i zawsze „miłego”. Bóg jest większy, niż myślimy.
Jest inny. Być może w historii uważano Go za zbyt
wielkiego i zbyt odległego, i zbyt przerażającego,
tak że w reakcji na te wyobrażenia o Nim zaczęto w
ostatnich dziesięcioleciach przedstawiać Go jako
aż nader łagodnego, miłego, potulnego.
Nikt z nas zapewne nie chciałby powrócić do
dawnych czasów, w których panoszyły się teologie i duchowości budzące i szerzące strach przed
Bogiem. Ale powinniśmy jednak pozwolić Bogu
zostać Bogiem - niemożliwym do zaprogramowania, niepojętym, zawsze większym od naszego
małego rozumu, ale też większym od wyobraźni
naszego tak często strachliwego serca.
„Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. – Otwórzmy szeroko oczy i czuwajmy, by nie przegapić
„łaskawych odwiedzin” Boga w świecie, w tym
wielkim i w moim małym. Być może wtedy obudzi się też coś na nowo do życia, jak młodzieniec
z Nain.
SIEWCA

B0ŻE CIAŁO
Boże Ciało – to uroczystość liturgiczna ku czci
Najświętszego Sakramentu, połączona z procesją
do czterech ołtarzy. Nazwa „Boże Ciało” kładzie
akcent na boskość Chrystusa. Procesje eucharystyczne, które w tym dniu wychodzą na ulice
miast, przypominają wiernym, że są zobowiązani
do bycia świadkami Chrystusa, a religia nie jest
„prywatną sprawą”. Pamiętaj, by podczas procesji
Bożego Ciała przystroić swój dom na trasie procesji zielenią, kolorowymi chorągwiami i obrazami
z wizerunkiem Chrystusa lub Matki Bożej. Gałązki
umieszcza się na polach, by lepiej rosły plony i by
Bóg zachował je od szkodników i nieurodzaju.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY,
30 MAJA 2010
Słowo Boże: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
PONIEDZIAŁEK, 31 MAJA 2010. Święto Nawiedzenia NMP
Słowo Boże: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56
WTOREK, 1 czerwiec 2010. Wsp. Św. Justyna, m
Słowo Boże: 2 P 3,12-15a.17-18; Mk 12,13-17
Dzień Dziecka
ŚRODA, 2 czerwiec 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27
CZWARTEK, 3 czerwiec 2010. UROCZYSTOŚC NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Słowo Boże: Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17
PIĄTEK, 4 czerwiec 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Tm 3,10-17; Mk 12,35-37
I piątek miesiąca
SOBOTA, 5 czerwiec 2010. Wsp. Św. Bonifacego, b, m
Słowo Boże: 2 Tm 4,1-8; Mk 12,38-44
Spotkanie młodych w Lednicy
NIEDZIELA X ZWYKŁA 6 CZERWIEC 2010
Słowo Boże: 1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17
Dzień dziękczynienia
PONIEDZIAŁEK, 7 czerwiec 2010. Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12
+ Ks. Kan. Józef Drażba – 1995

Podczas oktawy Bożego Ciała są przeprowadzane procesje eucharystyczne. Na zakończenie
oktawy przynosi się do kościoła wianki z ziół do
poświęcenia. Po powrocie do domu zawiesza się je
na ścianie, by chroniły od choroby. Pamiętaj, by w
uroczystość Bożego Ciała i podczas oktawy szczególnie uczcić Jezusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie przez adorację, rozmowę z Nim oraz
przyjęcie Go do swojego serca, oczyszczonego w
sakramencie pokuty.

Intencje modlitwy na czerwiec

Ogólna:
Aby wszystkie instytucje krajowe i międzynarodowe zobowiązały się do zapewnienia szacunku
życiu ludzkiemu, od poczęcia aż do naturalnej
śmierci.
Misyjna:
Aby Kościoły w Azji, które są „małą owczarnią”,
otoczoną przez ludność niechrześcijańską, potrafiły głosić Ewangelię i dawać świadectwo radosnego
przylgnięcia do Chrystusa.
Nr 32/2010

WTOREK , 8 czerwiec 2010. Wsp. Św. Jadwigi Królowej
Słowo Boże: 1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
XI Rocznica wizyty Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła II
w Diecezji Ełckiej – okolicznościowe wezwanie w modlitwie
powszechnej
ŚRODA, 9 czerwiec 2010. Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19
Rocznica Ingresu J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, do Katedry Ełckiej – okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej
CZWARTEK. 10 czerwiec 2010. Wsp. Bł. Bogumiła, bp
Słowo Boże: 1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26
Dzień Świętości Kapłańskiej w par. pw. NSPJ w Augustowie
PIĄTEK, 11 czerwiec 2010. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Słowo Boże: Ez 36,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
Dzisiaj post nie obowiązuje z racji uroczystości kościelnej
SOBOTA, 12 czerwiec 2010. Wsp. Niepokalanego Serca NMP
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
Diecezjalny Dzień Młodzieży w Augustowie i Piszu
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 13 CZERWIEC 2010
Słowo Boże: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3
Dzisiaj ofiary na tacę na WSD w Ełku



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Zjednoczeni
w modlitwie

B

ierzemy do ręki „Siewcę”. Jest to poniekąd
numer jubileuszowy, bo licząc od początku istnienia naszego pisma ten jest setny.
100 numerów to już jest coś. To owoc pomysłu,
tworzenia, szukania materiałów, wytrwania mimo
trudności oraz wiary w to, że się uda, że będzie
coraz lepiej i ciekawiej.
Jest to doskonała okazja do wdzięczności Panu
Bogu za światło Jego łaski tak bardzo cennej i pomocnej w „sianiu Bożego Słowa”. To wdzięczność
Matce Bożej za Jej opiekę i matczyną inspirację
do wytrwałego szukania sposobu na najbardziej
skuteczne i owocne słuchanie Jej Syna. Wdzięczność także konkretnym ludziom, którzy wpadli
na pomysł wydawania pisma firmowanego przez
Akcję Katolicką ale na fundamencie Parafii Sejneńskiej. Wdzięczność duszpasterzom i świeckim,
a w tym ostatnim okresie zwłaszcza p. Eugeniuszowi i p. Janowi za ogromny wkład w tworzenie,
przygotowywanie i wydawanie „Siewcy”, dzięki
naszym redaktorom co dwa tygodnie otrzymujemy kolejne numery parafialnego pisma. Niech
Bóg wynagrodzi wszystkim zaangażowanym w to
dzieło i pomoże w dalszym wydawaniu naszego
pisma. Czytelnikom dziękujemy za przyjmowanie
„Siewcy”, czasami krytyczne życzliwe uwagi i pozytywny odzew, że trzeba siać dalej.

Maj obfituje w wiele wydarzeń o charakterze
religijno-patriotycznym. Cieszymy się z dzieci, które
w tym roku pierwszy raz w pełny sposób uczestniczyły w Eucharystii, mamy nadzieję, że będą częstymi uczestnikami Komunii z Jezusem Chrystusem.
Prosimy, aby ubrały swoje stroje komunijne na Boże
Ciało i wzięły wszystkie udział w Eucharystii i procesji.
Uroczystość Bożego Ciała to wielkie święto Eucharystii, a więc wdzięczności Jezusowi za Jego prawdziwą i rzeczywistą obecność pod postaciami chleba
i wina, które w czasie każdej Mszy św. stają się Ciałem
i Krwią Pana. Stąd jest też właściwa nazwa tego święta: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Pragniemy przeżyć to dziękczynienie zjednoczeni na
modlitwie. Wszyscy razem, a więc również z naszymi
Parafianami modlącymi się w języku litewskim. Dla
Boga nie ma znaczenia język, ale ludzkie serce, otwarte i gotowe przyjąć i wypełnić Jego wolę. Prosimy
wszystkich o jedność w modlitwie, o świadectwo
wiary zamanifestowanej w procesji i ukazującej naszą
miłość do Eucharystii. Przybądźcie na tę uroczystość
ze wszystkich stron naszej Parafii, nawet jeżeli jest to
znaczna odległość. Na pewno będą życzliwi, którzy
użyczą miejsca w pojazdach, pomogą, aby każdy kto
chce we wspólnocie parafialnej uwielbić Boga będzie
mógł to uczynić. Zjednoczmy się przy Chrystusie
Eucharystycznym.

W niedzielę 6 czerwca gościć będziemy w naszej wspólnocie parafialnej pana Andrzeja Wronkę, który podzieli się swoją wiarą.
Będzie możliwość po Mszy Świętej kupienia pozycji książkowych tegoż autora i pogłębienia swojej wiary. Sam o sobie mówi:

Pełnymi garściami czerpię z ich wiedzy
– Moja działalność rozumiana jako praca a jednocześnie pasja oscyluje wokół zagadnienia apologetyki, czyli obrony wiary katolickiej głównie przed zarzutami sekt, różnych ruchów religijnych i błędnych
duchowości. Jej praktycznym wymiarem są: prelekcje, świadectwa, konferencje, katechezy rekolekcje,
spotkania szkoleniowe, dyskusje, sympozja, itp. W swej działalności dotykam takich tematów jak:
świadkowie Jehowy, psychomanipulacja, sekty, satanizm, magia, wróżby, opętanie, horoskopy, New
Age, wojna informacyjna, reinkarnacja, Hare Kryszna, a także tematy ewangelizacyjne dotyczące:
relacji chłopak-dziewczyna czy apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym. Rzecz jasna działalność ta
byłaby niemożliwa gdyby nie osoby, jakie Pan Bóg postawił – i wciąż stawia – w moim życiu. Pełnymi
garściami czerpię z ich wiedzy, doświadczenia, duchowości, mogąc – przynajmniej w jakiejś mierze
– przekazywać to innym.
Wszystkim, którzy mi zaufali, zaprosili, obdarzyli życzliwością zarówno księżom, osobom duchownym jak i świeckim pięknie dziękuję, polecając ich wstawiennictwu Matki Bożej, świętych i dusz
czyśćcowych. Cieszę się, iż dane mi jest w tak wielu miejscach i z tak wieloma osobami wspólnie toczyć
bój w obronie wiary. Andrzej Wronka
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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 swoistym powołaniu, które pochodzi
od Boga, a także jego nadprzyrodzonym charakterze. Z uwagą przeczytajmy poniższy fragment:

Małżeństwo,
jako życiowe powołanie

30

Przyzwyczailiśmy się mówić o powołaniu do kapłaństwa bądź do życia zakonnego. Również w odniesieniu do życia małżeńskiego nie wolno nam poprzestać na ukazywaniu
norm moralnych, ale musimy zgłębiać i głosić radosną nowinę o małżeństwie, ukazywać jego wielkość, świętość i piękno. Musimy przypominać, że
sakramentalny związek małżeński jest sposobem
związania się z Bogiem, formą pójścia za Chrystusem – jednym słowem właściwą małżonkom drogą
do świętości. Należy przy tym pamiętać, że jest to
droga podstawowa i najbardziej powszechna!

33

Jezus Chrystus przytaczając cytowane
powyżej słowa z Księgi Rodzaju, dodaje: „Dlatego (czyli po to, w tym celu) opuszcza
człowiek ojca swego i matkę swoją i łączy się ze
swoją żoną tak ściśle, że nie ma już dwojga, ale
jedno ciało”. Decyzja o «ślubie kościelnym» nie jest
zatem i nie może być jedynie wyborem miejsca
obrzędów, lecz powinna być wyborem stylu życia.
Jest to bowiem odpowiedź na powołanie, które
Bóg zadał mężczyźnie i kobiecie. To decyzja, aby
całe swoje życie małżeńskie uczynić widzialnym
znakiem tej «Rzeczywistości» niewidzialnej, jaką
jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny. (cdn)

Małżeństwo –żywy obraz
Trójcy Przenajświętszej

31

W opisie stworzenia czytamy: „Rzekł
Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz,
podobnego nam (…). Stworzył więc Bóg człowieka
na swój obraz. Stworzył go mężczyzną i kobietą”.
Kontemplacja Historii Zbawienia ukazuje nam
Boga-Oblubieńca, który wybrał sobie lud, zawarł z
nim nieodwołalne Przymierze, jego sprawy uważa
za własne i chociaż zdradzany – pozostaje wierny.
Aby być Jego obrazem, trzeba żyć miłością wierną,
nierozerwalną i wyłączną w małżeństwie.
W ciągu dziejów Objawienia nasz Bóg
w Trójcy Świętej jedyny odsłania, że jest
Wspólnotą miłujących się Osób. Wspólnotą, o której – chociaż jest Ona niezgłębionym misterium
– możemy powiedzieć, że stanowi nieustanną wzajemność, gdzie każda z Boskich Osób obdarowuje sobą oraz każda przyjmuje jako dar pozostałe
Osoby. Miłość łącząca Trójcę Przenajświętszą jest
tak prawdziwa, dogłębna i radykalna, iż sprawia
doskonałą jedność, w której każda z Boskich Osób
pozostaje sobą, ale jest jeden Bóg. Zatem powołanie, by w życiu małżeńskim być żywym obrazem
Trójcy Przenajświętszej wzywa do wzajemności
oraz do doskonałej komunii przy równoczesnym
poszanowaniu swojej odrębności. To powołanie
możemy zrealizować kochając każdego dnia coraz
bardziej i dążąc przez całe życie do jak najściślejszego zjednoczenia na płaszczyźnie umysłu, uczuć,
ciała i codziennego życia.
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Pielgrzymi
z Bielska Podlaskiego
W dniu 24 kwietnia 2010 roku odwiedzili
naszą Bazylikę pielgrzymi z Bielska Podlaskiego. Byli to: członkowie Akcji Katolickiej, wolontariusze Caritas i Pomocnicy Maryi Matki
Kościoła przy parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim.
Bielski Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy
26 osób. Prezesem jest Stanisław Charyton,
sekretarzem POAK pani Teresa Zieziula ( dawna
nasza mieszkanka) organizatorka pielgrzymki.
Asystentem Kościelnym jest ks. prał. dr Ludwik
Olszewski proboszcz bazyliki, dziekan bielski.
Po zwiedzeniu bazyliki i zapoznaniu się z jej
historią, udaliśmy się do Pałacu Biskupiego,
do Auli Jana Pawła II. Tu dzieliliśmy się swoimi osiągnięciami i problemami, szukaliśmy
dobrych dróg rozwiązania. W miłej atmosferze przy kawie, herbacie i cieście upłynął czas
spotkania z zapewnieniem następnej wizyty
w Bielsku Podlaskim.
T. Witkowska



6 czerwca 2010 r. – beatyfikacja sługi Bożego
ks. Jerzego Popiełuszki, który poniósł męczeńską śmierć za wiarę.

KAPŁAN,
MĘCZENNIK

Ks. Jerzy Popiełuszko ur. 14 września 1947 r.
we wsi Okopy k. Suchowoli na Podlasiu. W 1965 r.
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Warszawie. W latach 1966-68 odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla
kleryków w Bartoszycach. Po powrocie z wojska
do końca życia miał kłopoty zdrowotne. 28 maja
1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił posługę w parafiach: Świętej Trójcy w Ząbkach, NMP
Królowej Polski w Aninie i Dzieciątka Jezus na
Żoliborzu. Od 20 maja 1980 r. pracował w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. W 1980 r.
zaangażował się w duszpasterstwo ludzi pracy.
W październiku 1981 r. został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. 31 sierpnia
1980 r. odprawił Mszę świętą dla strajkujących

hutników. Po wprowadzeniu stanu, wojennego
wspomagał ludzi prześladowanych. Od 28 lutego
1982 r. celebrował Msze święte za Ojczyznę, wygłaszał kazania patriotyczno-religijne. We wrześniu 1983 r. zorganizował pielgrzymkę robotników
Huty„Warszawa” na Jasną Górę. Idea ta przerodziła
się w coroczną ogólno-polską pielgrzymkę ludzi
pracy na Jasną Górę w trzecią niedzielę września.
Jego działalność sprawiła, że stał się celem ataków
władz. 19 października 1984 r. został uprowadzony
i zamordowany. 3 listopada odbył się jego pogrzeb, który zgromadził 500 tyś. wiernych.
W 20. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana„Solidarności” NSZZ „Solidarność” ogłosił rok 2004 rokiem
tego kapłana i męczennika. W specjalnej uchwale
związkowcy napisali: „Niech czas, w którym przeżywać będziemy XX rocznicę jego męczeńskiej
śmierci, stanie się dla nas okresem szczególnej
refleksji i powrotu do wartości, o których nauczał
nas kapelan «Solidamości». Niech wszystkie nasze
działania, które podejmować będziemy w czasach
tak trudnych dla świata pracy, oparte będą na apostolskim wezwaniu sługi Bożego księdza Jerzego:
„Zło dobrem zwyciężaj”.
Wybrał: Eugeniusz

Pod Twoją obronę...
To modlitwa wszystkich, zawsze i na każdym miejscu. Modlitwa pokoleń chrześcijańskich,
ciągle prawdziwa i aktualna, świeża i radosna. Przekonująca jak uśmiech lub płacz matki.
Przekonująca jak uczynek miłosierdzia. Pewna jak strzała w ręku wprawnego łucznika. Kiedy
odmawiamy tę modlitwę, modlimy się za ludzkość zagrożoną wojnami, niebezpieczeństwami i
trwogą przed zagładą, która ciąży nad światem. Modlimy się o swoje życie i wszystkich dotkniętych różnymi nieszczęściami. Ta modlitwa występuje we wszystkich językach. Przekazywały ją
liturgie chrześcijańskie z pokolenia na pokolenie. Ona pokrzepia nas na duchu i olśniewa, bo
zawiera prawdę – pierwszą wśród innych prawd – że Maryja jest Matką Bożą, czystą i błogosławioną, zawsze Dziewicą, najwspanialszą wśród wszystkich stworzeń, Niepokalaną, Matką
Chrystusa, jedynego Zbawiciela. (Irena)
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Litania
do św. Jana Marii Vianney’a

Miłość…

- Najświętszego
Serca Jezusowego
Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególnej
czci Boskiego Serca Jezusowego – „źródło życia
i świętości”, z którego „pełni wszyscyśmy otrzymali”. Wpatrzeni w przebity bok Zbawiciela, kontemplując bezmiar Jego miłości wyrażonej i usymbolizowanej w ranie Jego przebitego włócznią
Serca uczymy się być ludźmi o sercach otwartych
tak na Pana Boga jak i na każdego człowieka. Podejmujemy próby kształtowania w sobie postaw
Jezusa dla którego było pełnić wolę Ojca i jej się
całkowicie poddać, nawet w godzinach najwyższej próby i cierpień. Każdy z nas w większym
lub mniejszym stopniu doświadczył już, a może
wciąż doświadcza w życiu, jak trudno jest przyjąć
wolę Bożą, gdy jawi się nam ona w postaci bólu,
cierpienia, Krzyża i właśnie wtedy potrzebne jest
nam pełne wiary spojrzenie na przebity bok Chrystusa, by usłyszeć od Niego delikatne zaproszenie:
„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego
Serca”. (Mt 11;29)
Te pokorne i ciche Serce Zbawiciela pragnie
być dla nas przystanią otuchy i źródłem mocy
na codzienne zmaganie z tym, co trudne i bolesne w naszym życiu, co więcej umocnieni wiarą
i przyciągnięci siłą Jego Miłości będziemy zdolni
zaakceptować cierpienie i codzienne nasze krzyże
i świadomie włączyć je w Jego Zbawcze dzieło
wynagrodzenia Ojcu za grzechy nasze i całego
świata.
Kult Najświętszego Serca Jezusa rozwinął się
w Polsce przede wszystkim dzięki św. Małgorzacie
Marii Alacoque, chociaż w Polsce wiele osób czci
Najświętsze Serce Jezusa, to nadal nie brak tych,
którzy nie wiedzą, że za swoje grzechy powinni
wynagrodzić Najświętszemu Sercu Jezusa.
Niepokalane Serce Maryi, zaprowadzi do Serca
Jezusa wszystkich, którzy błądzą, niech odnajdą jedyną drogę, która prowadzi do bogatego
w Miłosierdzie Ojca. Niech z miłością oddadzą się
Bożemu Sercu, a ci którzy są utrudzeni znajdą tam
pokrzepienie. Maryjo, niech zatriumfuje w naszych
sercach Królestwo Twego Syna.
Otwórzmy nasze serca, aby mogła przez nie
przepłynąć Miłość Najświętszego Serca Jezusowego, niech Twoja Miłość oczyści nas i przemieni,
abyśmy mogli okazywać miłość innym.
(Jadwiga)
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Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz na. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad
nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianney’u,
- wzorze synowskiego oddania, módl się za nami,
- poświęcony sługo Niepokalanego Serca Maryi,
- nieskazitelna lilio czystości, .
.
- nieskazitelny naśladowco cierpień Chrystusa,
- głębino pokory,
- aniele modlitwy,
- wierny czcicielu Najświętszego Sakramentu,
- miłośniku świętego ubóstwa,
- prawdziwy synu św. Franciszka z Asyżu,
- przyjacielu ubogich,
- umocniony przez święte objawienia,
- dręczony przez złego ducha,
- wzorze kapłańskiej cnoty,
- przykładzie proboszczów,
- rozpalony gorliwością,
- wierny opiekunie chorych,
- niezmordowany nauczycielu prawd Bożych,
- roztropny kierowniku dusz,
- pełny współczucia dla każdego skrzywdzonego,
- opiekunie sierot,
- przekonujący grzeszników do nawrócenia,
- utwierdzający bliźnich na drodze cnoty,
- teraz cieszący się chwałą w niebie,
- radości naśladujących ciebie,
- niebiański patronie duszpasterzy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami św. Janie Mario Vianney’u.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy
za jego przykładem i wstawiennictwem przez
chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla
ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę.
Amen.



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:

Łukasz Przekop, kawaler, Giby, Parafia św.
Anny i Barbara Jaroszewicz, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:
22/05/2010
Anna Babińska i Kamil Skiba

Odeszli do wieczności:

Stanisława Jatkowska, Sejny (l. 61), zm. 11/05/2010
Julianna Gaus, Sankury (l. 86), zm. 13/05/2010
Irena Suliga, Sejny (l. 71) zm. 14/05/2010
Anna Jurgielewicz, Sejny (l. 90) zm. 13/05/2010
Marian Luto, Sejny (l. 70) zm. 19/05/2010
Zbigniew Kondzielewski, Sejny (l. 62) zm. 21/05/2010

Sakrament Chrztu Świętego:
Pierwszy Pełny Udział w Eucharystii – 16/05/2010
Maciej Adamowicz, Dawid Androsiuk, Magdalena Bednarska,
Adrianna Bizio, Julia Bizio, Mateusz Bobrowski, Rafał Brodzik,
Karol Brzostowski, Kaja Bykowska, Magdalena Chmielewska,
Kamil Chrapowicki, Paweł Ciborowski, Kinga Czarniecka, Dawid Daniłowicz, Albert Konrad Domoracki, Kacper Dulewicz,
Dominika Dziemitko, Dominika Fiedorowicz, Ewelina Gibas,
Maja Grabowska, Marcin Gryguć, Małgorzata Jachimowicz,
Laura Jankowska, Paweł Jankowski, Sebastian Jankowski,
Kuba Januszewicz, Ewa Jarzembowicz, Żaneta Jarzębowicz,
Weronika Jodzis, Jakub Jurgielanis, Miłosz Wojciech Karłowicz,
Mateusz Kierejszys, Bartosz Iwo Kimszal, Dominika Klucznik,
Antoni Kołodziej, Kamil Kordowski, Piotr Krakowski, Gabriel
Krupiński, Małgorzata Anna Kukolska, Jakub Liszewski, Laura
Luto, Martyna Macianis, Tomasz Macianis, Andżelika Majewska, Klaudiusz Makowski, Mateusz Matulewicz, Patrycja
Matulewicz, Milena Misiukanis, Adam Miszkiel, Jakub Miszkiel,
Natalia Morawska, Mateusz Namiotko, Nicole Naumowicz,
Jakub Olszewski, Szymon Olszewski, Piotr Ostrowski, Damian
Pawlukiewicz, Dominika Urszula Pietranis, Marcin Polanis,
Zuzanna Porębna, Kacper Porębny, Krzysztof Przeborowski, Katarzyna Rasiul, Anna Sankowska, Radosław Sarnecki,
Franciszek Sawicki, Emilia Stankiewicz, Jakub Staśkielunas,
Aneta Stefańska, Kamila Stefańska, Kamil Sulżyński, Sebastian
Szkarnulis, Natalia Szułowicz, Ewelina Tomkiewicz, Mateusz
Tydman, Magdalena Wichert, Aleksandra Wieczorek, Dawid
Wołyniec, Oliwia Ziniewicz, Jakub Żyliński.

23/05/2010
(Grupa dzieci w języku litewskim)

Dawid Gudajtis, Adrianna Zdanowicz, Julia Bałulis, Adrian
Niewulis, Artur Ostrowski, Symona Zubowicz, Artur Korzeniecki, Kornelija Pachutko, Eimant Stankiewicz, Wiktor Wojlanis,
Wioleta Keller, Piotr Łojuk, Tomasz Łojuk, Tadeusz Czerlanis,
Edyta Marcinkiewicz.
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego
Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę,
tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. I oby wszystko w naszym życiu
było czynione na chwałę Trójcy Świętej!
Jutro 31 maja przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli patronalne naszej
Parafii. Dzisiejsza suma będzie celebrowana w intencji naszej wspólnoty parafialnej dziękując
Bogu za wszystkie łaski z prośbą o odwagę dzielenia się wiarą z innymi.
Dzisiaj wizytacja kanoniczna Biskupa Ełckiego w Puńsku w obecności Biskupa Pomocniczego
z Wilna, który po południu o godz. 15.00 będzie sprawował Eucharystię w naszej Bazylice udzielając sakramentu bierzmowania naszej młodzieży w języku litewskim.
W najbliższy czwartek, 3 czerwca, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie
wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych
wiosek. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i
pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Jesteśmy ludem
Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Bogiem. Procesja, w której będziemy uczestniczyć, to właśnie wyraża. Naszym Panem i Przewodnikiem w drodze do Domu Ojca jest Jezus Chrystus,
który pochyla się nad nami i na trudnych drogach naszego życia chce nas wspierać i karmić swoim
Ciałem i Przenajświętszą Krwią. Uroczystość tę będziemy przeżywać wspólnie z naszymi parafianami
języka litewskiego. Wspólna Eucharystia koncelebrowana rozpocznie się o 11.00, po czym pójdziemy
w procesji do czterech ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz przygotuje Straż Graniczna;
II Straż Pożarna i Policja; III – Parafianie litewscy; IV – Liceum Ogólnokształcące. Udekorujmy także nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić
Jego błogosławieństwo. Na procesję zapraszamy wszystkich, włączmy się aktywnie niosąc wszystkie
chorągwie, sztandary, feretrony. Dzieci w strojach pierwszokomunijnych. Dziewczynki zapraszamy do
sypania kwiatów. Liczymy na młodzież i dzieci w ludowych strojach litewskich. Prosimy o zaopatrzenie
się w śpiewniki z pieśniami eucharystycznymi.
Przez całą oktawę, do następnego czwartku, 10 czerwca, będziemy uwielbiać Pana Jezusa w
Eucharystii. Codzienną Mszę Świętą połączymy z czerwcowym nabożeństwem i procesją eucharystyczną przed kościołem. Choć nie będą to już dni wolne od pracy i zajęć, podobnie jak dzisiaj
postarajmy się przyjść na to spotkanie z Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków z kwiatów i ziół.
W piątek po Bożym Ciele przypada pierwszy piątek miesiąca, a więc całodzienna adoracja Najśw.
Sakramentu. Zróbmy postanowienie, że częściej będziemy odwiedzać Jezusa Eucharystycznego! Zdarza się, że w codziennym pośpiechu i starsi, i dzieci przechodzą obok kościoła. A może warto
zatrzymać się, wstąpić na kilka minut osobistej adoracji Pana pod postacią Chleba!? Chrystus czeka na
uwielbienie, na przeproszenie, na spotkanie, na rozmowę… Czeka na każdego z nas.
Dzieci klas trzecich obchodzą w tym roku pierwszą rocznicę Komunii Świętej. Uroczystość ta
będzie w niedzielę, 13 czerwca o godz. 10.00. Spowiedź dzieci w pierwszy piątek od g. 15.00.
Przewodniczyć tej uroczystości będzie ks. Neoprezbiter Rafał Wierciszewski, który w Wielkim Poście
jako diakon pomagał nam w pracy duszpasterskiej. Udzieli nam prymicyjnego błogosławieństwa.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzić będziemy w piątek, 11 czerwca. Cały
czerwiec poświęcony jest czci Bożego Serca. Ten kult na naszej ziemi zawsze był bardzo żywy.
To na prośbę polskich biskupów papież Klemens XIII w 1765 roku uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa rozciągnął na cały Kościół. Wielu pamięta jeszcze praktykę specjalnego poświęcenia rodzin
Najświętszemu Sercu. Tyle pokoleń dobrych ojców i matek, tyle powołań kapłańskich i zakonnych
kształtowało się w szkole Jezusowego Serca! To Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego
człowieka i świata. Podczas Eucharystii będziemy gorąco prosić, by Jezus uczynił serca nasze według
Serca swego… Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje post od potraw mięsnych.
Niedziela, 13 czerwca to dzień modlitwy i zbierania ofiar na nasze Seminarium Duchowne.
Dzięki tym ofiarom z całej diecezji klerycy mogą spokojnie przygotowywać się do przyszłej
pracy kapłańskiej. Módlmy się o nowe powołania z naszej Parafii.
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Intencje mszalne 30.05–13.06.2010 r.
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.)
PONIEDZIAŁEK, 31 maja 2010
06:30 +Aniela Żychlińska
06:30 +Teodora Krzywicka (15 rocz.)
08:00 +Ks. Sylwester Domel +Tadeusz
08:00 +Jan Radziunas (greg29)
17:30 O dary Ducha Świętego, błog. Boże, siłę
i odwagę dla Ewy
17:30 +Helena Kuklewicz (1 rocz.)
17:30 +Malwina (18 rocz.) i z rodz. Palewiczów
WTOREK, 1 czerwca 2010
06:30 +Jan Radziunas (greg30)
06:30 +Marian Motuk (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże dla Barbary i Krzysztofa Zyskowskich i ich dzieci
08:00 O błog. Boże dla Leokadii i Zbigniewa Wołukanisów i ich dzieci
17:30 +Zofia Moroz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Antoni Gerwel (greg1)
17:30 +Stanisława Alboszta (4 rocz.) +Józef
ŚRODA, 2 czerwca 2010
06:30 +Piotr Meyza i z rodz. Meyzów i Małkińskich
08:00 +Antoni Gerwel (greg2)
08:00 +Franciszek Sidorowicz (14 rocz.)
08:00 +Leszek (31 rocz.) +Eugeniusz Jodzis
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Agaty, Karoliny,
Mateusza, Dominika i ich rodziców
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Marcina w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Witold (13 rocz.) +Walentyna (3 rocz.) Matejko
CZWARTEK, 3 czerwca 2010
Urocz. Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
07:00 +Wiktor +Anna Budowicz +Waleska +Józef
Rzenieccy
08:30 +Antoni Gerwel (greg3)
10:00 +Ks. Sylwester Domel
11:00 O błog. Boże i zdrowie dla Genowefy Rzepiejewskiej w 70 rocz. urodz.
11:00 +Stefania +Jan Januszko i ich rodzice
11:00 +Witold Żukowski (4 rocz.)
17:30 +Jan Zyskowski (1 rocz.)
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PIĄTEK, 4 czerwca 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Antoni Gerwel (greg4)
08:00 +Marek +Janusz +Marian Kaufman
16:00 +Czesław Soroka (7 rocz.)
17:30 +Ks. Sylwester +Szczepan +Tadeusz i z rodz.
Domelów, Marcinkiewiczów i Dziemidów
SOBOTA, 5 czerwca 2010 pierwsza miesiąca
06:30 +Anna Werelich (21 rocz.)
08:00 +Antoni Gerwel (greg5)
15:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla uczestników
spotkania w 30 rocz. matury
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Bronisław (6 rocz.) +Zygmunt Krajewscy
17:30 +Aniela (1 rocz.) +Antoni +Antoni Janczulewicz
NIEDZIELA X W CIĄGU ROKU, 6 czerwca 2010
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i z rodz. Gausów
i ich rodzice
08:30 +Eugeniusz +Stanisław Szczerbińscy
10:00 O błog. Boże dla Bogusławy i Andrzeja Rapczyńskich w 18 rocz. ślubu
10:00 +Antoni Gerwel (greg6)
11:30 Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Leokadii i Stefana Dąbrowskich
13:00 (LT) +Magdalena Sidor (2 rocz.) +Kazimierz
Krasnowo: +Zofia +Antoni
17:30 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
PONIEDZIAŁEK, 7 czerwca 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Antoni Gerwel (greg7)
08:00 +Helena Fiedorowicz +Helena Kordowska
08:00 +Piotr Namiotko (3 rocz.)
17:30 +Daniel Lewkowicz (3 rocz.) +Zofia Rutkowska
17:30 +Andrzej Bujnowski
17:30 +Jan Bałulis (10 rocz.)
WTOREK, 8 czerwca 2010
06:30 +Jan +Władysława
06:30 +Stanisław (1 rocz.) +Stanisława (4 rocz.)
Andrulewicz
08:00 O błog. Boże, zdrowie i wypełnienie woli
Bożej w życiu Jana
08:00 +Robert Czeszkiewicz
17:30 +Antoni Gerwel (greg8)
17:30 +Wacław Szyłak (10 rocz.) +Czesława (16 rocz.)
ŚRODA, 9 czerwca 2010
06:30 O nawrócenie Henryki i za zm. Mariana
06:30 +Adam Fiutowski
08:00 +Antoni Gerwel (greg9)
08:00 +Antoni +Aniela +Franciszek +Józefa +Kazimierz
SIEWCA

17:30 +Maciej Kuklewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Helena Koneszko (2 rocz.) +Wacław +Stanisław
17:30 +Rafał Rupiński (4mc)
CZWARTEK, 10 czerwca 2010
06:30 +Magdalena +Marcin Krakowscy
08:00 +Antoni Gerwel (greg10)
08:00 +Romuald (15 rocz.) +Algiment (8 rocz.)
Klukińscy
17:30 +Stanisław Zdancewicz (7mc)
17:30 +Krzysztof Brzozowski (5 rocz.)
17:30 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
PIĄTEK, 11 czerwca 2010
06:30 +Edmund Sapiega (2mc)
06:30 +Antoni Gerwel (greg11)
08:00 +Antonina +Józef Rybczyńscy
08:00 +Wacław Kamiński (8 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Michał +Helena Bumbul
17:30 +Jadwiga Waluś (11 rocz.)
17:30 +Czesław Jamiołkowski (16 rocz.)
SOBOTA, 12 czerwca 2010
06:30 +Józef Korzeniecki (8mc)
08:00 +Antoni Gerwel (greg12)
08:00 +Kazimierz Basiaga i zm. z rodziny
08:00 +Andrzej Skorupski
17:30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej
dla Wojciecha Dąbrowskiego w dniu urodz.
17:30 +Anna (1 rocz.) +Jan (11 rocz.) Grudzińscy
NIEDZIELA XI W CIĄGU ROKU, 13 czerwca 2010
07:00 +Antoni Okulanis
08:30 +Robert (19 rocz.) i z rodz. Milewskich
10:00 +Antoni Gerwel (greg13)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
Żegary: 10.00 +Antoni Mielech +Antoni Magalengo
13:00 (LT) +Józef Masionis +Antoni +Ewa +Jan
+Józef Malinowski +Julianna Gaus
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Helena (20 rocz.) +Czesław Maksimowicz

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30, w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
W kaplicy dojazdowej w Krasnowie w niedzielę
o godz. 13.00;
w kościółku w Żegarach – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
w pilnych sprawach tel. 87 5163090
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Serdeczne podziękowanie Spółdzielni
Mleczarskiej „MLEKPOL” za ofiarowanie
do naszej Bazyliki zdobionego, mosiężnego pulpitu, który służy jako miejsce przewodniczenia
liturgii. Dar ten kosztował 2,5 tys. Złotych. Bóg
zapłać p. Żukowskim z Bubel za ofiarowanie do
kaplicy Matki Bożej okazałej palmy.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

PATRONUJĄ NAM:
– 8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa na
tronie krakowskim, która poświęciła swe życie
dla narodu polskiego i litewskiego (wspomnienie
obowiązkowe);
– 9 VI – św. Efrem (ok. 306-373), diakon i Doktor
Kościoła (wspomnienie dowolne);
– 10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiązkowe);
– 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231),
franciszkański prezbiter i Doktor Kościoła, jeden
z najbardziej czczonych i kochanych świętych
(wspomnienie obowiązkowe).

Pielgrzymka

do Santiago de Compostela (Hiszpania)
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. Zapraszamy – już można
się zapisywać – zaliczka 300 zł.
Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.
Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po
wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej
obok zakrystii w bazylice.
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.
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Pierwszy Pełny Udział w Eucharystii dzieci naszej Parafii 16 maja 2010, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
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