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Na wieży naszej bazyliki – po latach
zegar znów odmierza czas,
a kuranty grają pieśń Maryjną.

MOC SŁOWA
Niedziela XIII – 27.06.2010
Łk 9,51-62

G

dy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego
świata, postanowił udać się do Jerozolimy
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w
drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie,
czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba
i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił
im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli
drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą,
dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział:
”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł
wesprzeć”. Do innego rzekł:„Pójdź za Mną”. Ten zaś
odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść
i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę
pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać
się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział:
„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.
Refleksja niedzielna:
Nie opłaca się iść za Jezusem. Będąc Jego uczniem, nie wyważa się otwartych drzwi ani nie ma się
prawa eliminować przeciwnika. Nie ma też co liczyć
na honorowe obywatelstwo ani Jego orędzie nie
wydaje się być zbyt życzliwie nastawione do rodziny.
Zamiast tego, tak przynajmniej wynika z Ewangelii
przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę, Mistrza z Nazaretu i Jego uczniów czekają bezdomność, liczne
konflikty z drogimi im krewnymi i śmiertelna konfrontacja z panującymi elitami. Faktycznie, niezbyt
to kusząca zachęta...
Nasza rzeczywistość jest zupełnie inna. W naszym społeczeństwie o chrześcijańskich korzeniach
i tradycjach – nawet jeśli wydają się one już nieco
nadwyrężone zębem czasu i nieco wyblakłe w blasku współczesnej cywilizacji – nam, chrześcijanom,
wiedzie się dobrze. Należymy do większości, jesteśmy społecznie zintegrowani, uznawani przez prawo
i wnosimy jako „ci z socjalną żyłką” ważny wkład w
państwo socjalne. Ale nie powinniśmy się też dziwić,
jeśli w naszym naśladowaniu Chrystusa poczujemy
się dotknięci, zranieni, wyśmiani, wyizolowani, jeśli
zamiast gestu przytakiwania widzimy gesty dez-



aprobaty, potrząsanie głową. Nie zostaje się bowiem
chrześcijaninem, aby zyskać społeczne uznanie czy
materialne bezpieczeństwo. Pytaniem pozostaje,
dlaczego właściwie jesteśmy chrześcijanami?
Niedziela XIV W Ciągu Roku – 04.07.2010
Łk 10,1-12.17-20

J

ezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch
przed sobą do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do
nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam
jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa
ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie
pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie,
najpierw mówcie: »Pokój temu domowi«. Jeśli
tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój
spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym
samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo
zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą;
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im:
»Przybliżyło się do was królestwo Boże«. Lecz jeśli
do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was,
wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: »Nawet proch,
który z waszego miasta przylgnął nam do nóg,
strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie
jest królestwo Boże«. Powiadam wam: Sodomie
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło
siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy
nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem
szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto
dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie
zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy
się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona
zapisane są w niebie”.
Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia o rozesłaniu siedemdziesięciu dwóch zapewne nawiązuje do praktyki pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które z własnych
szeregów wysyłały misjonarzy wędrownych, aby
w ówczesnym środowisku głosić Chrystusa. W tym
celu wypracowano stosowne zalecenia, które odpoSIEWCA

wiadały ówczesnym warunkom, ale współczesnym
słuchaczom, a więc także nam, muszą wydawać się
co najmniej dziwne. Dobre sobie „Nie noście z sobą
trzosa ani torby, ani sandałów”! Dzisiaj, gdy wysyła
się kogoś na misje, zarazem się dba, by go dobrze
wyposażyć, nie wspominając o takich drobiazgach,
jak czeki turystyczne, ubezpieczenia, szczepienia...
Są tego świadome wszystkie instytucje, zwykle
zgromadzenia misyjne, które wysyłają misjonarzy na
misje nie tylko kapłanów, braci i siostry zakonne, ale
także osoby świeckie. Zadanie jednak – i tych ewangelicznych siedemdziesięciu dwóch, i tych współczesnych misjonarzy – pozostało, oczywiście, to samo.
Jest nim „sprawa Jezusa”, czyli przynoszenie pokoju
Bożego, uzdrawianie chorych, mówienie ludziom:
Bóg jest blisko was! I ze względu na to zadanie, a nie
ze względu na zgoła odmienne zewnętrzne warunki
pracy misjonarzy, wciąż wielu decyduje się głosić Jezusa w dalekich krajach. Tak jest też w naszym kraju.
Również z naszego kraju wyjeżdża wielu misjonarzy,
zazwyczaj młodych ludzi, by służyć na misjach „sprawie Jezusa”. Ale oprócz tych niejako „klasycznych”
misjonarzy jest też wielu, którzy z radością służą
„sprawie Jezusa” tu, na miejscu. W wielu parafiach,
żeby wymienić tylko jeden przykład, zgłaszają się
wolontariusze, by w wolnych chwilach odwiedzać
chorych albo parafian, którzy nie potrafią sami zaradzić swoim potrzebom i trudnościom. Dlaczego
zatem również dla tych zaangażowanych wolontariuszy nie urządzać uroczystości rozesłania, która
podkreślałaby, jak ważna jest ich rola, i byłaby dla
nich dodatkową zachętą, bo czuliby, że nie są osamotnieni, że mają upoważnienie i poparcie całej
parafii. Poza tym takie rozesłanie pokazywałoby
różne aspekty czy wymiary „wielkiego żniwa”, które
wciąż czeka na wielu robotników.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak to jest z tacą?
Na co ona idzie?

T

o pytanie spędza sen z powiek wielu ludziom,
szczególnie tym, którzy stoją z dala od Kościoła, lub są do niego wręcz wrogo nastawieni.
Ale, o dziwo, zadają je również ci, którzy przychodzą do kościoła na Eucharystię, biorą w niej udział
i czasem nawet coś rzucą na tacę. Pytanie to jest
niezbyt mądre, bo przecież każdy może stwierdzić w prosty sposób, ile wynosi taca. Policz ludzi
w jednej ławce, policz ławki w kościele. Zobacz
jak wielu nie rzuca nic, albo tylko groszaki, a po
wyjściu z kościoła sprawdź na tablicy ile Mszy św.
jest odprawianych w naszej parafii. Dla uczciwości
trzeba by przyjść na każdą z tych Mszy św., bo na
niektórych z nich jest dużo wiernych, a na innych
liczba uczestników jest wręcz symboliczna. I teraz, wiedząc, co wrzucali inni i pamiętając, że ty
wrzuciłeś 50 gr, złotówkę, lub 2 zł policz sobie ile
wynosi cała niedzielna taca. Trudne? Dla średnio
inteligentnego człowieka jest to zadanie na parę
minut. I wtedy okaże się, że stwarzane przez niektórych, po prostu złośliwych, ludzi mity o ogromnych sumach można włożyć między bajki i to te
najmniej prawdopodobne.
Rozwiać należy jeszcze jeden mit. Dla kogo
jest taca? U nas tacę zbierają księża, a więc może
to dla nich? Otóż każda taca zbierana w niedzielę,
czy w jakieś święta jest tylko i wyłącznie przeznaczona na utrzymanie Parafii, a nie księdza. Ksiądz
ma prawo do pieniędzy składanych za zamawiane
intencje mszalne, w części ofiary składane podczas
kolędy oraz w części za posługę sakramentalną
(chrzest, ślub, pogrzeb) – to jest utrzymanie duszpasterzy. Natomiast nigdy z tacy. Warto jeszcze
do niej wrócić. Dobrze jest też zrobić sobie podsumowanie całego roku, który jak wiemy ma 52
tygodnie. Jeśli jesteśmy w każdą niedzielę na Mszy
św. i dodamy do tego ok. 20 świąt przypadających
w inne dni, to mnożąc nasz zwykły datek na tacę
razy 70 dowiemy się, że dając złotówkę, przez
cały rok ofiarowujemy na utrzymanie świątyni
dużo poniżej stu złotych. I za tę „olbrzymią” sumę
żądamy dla siebie następujących rzeczy:
– ksiądz ma być do naszej dyspozycji o każdej
porze dnia i nocy;
– kancelaria ma być otwarta 24 godziny na
dobę, bo przecież my nie mamy czasu przyjść
wtedy, gdy są godziny jej urzędowania;
– ksiądz musi nam udzielać sakramentów św.,
gdy tylko ich potrzebujemy;
– w naszym kościele ma być czysto, ciepło,
elegancko, jasno, zawsze gdy tam przyjdziemy;
– obiekty sakralne mają być budowane, remontowane i upiększane, bo przecież na to też
daliśmy!



– należy się nam katolicki pogrzeb z możliwie
wielką pompą, ciepłym słówkiem i jakimś panegirykiem ku czci zmarłej osoby (bez względu na to,
jak daleko od Boga i Kościoła żyła – bo przecież
ktoś z jej bliskich dawał na tacę);
– kapłani mają mówić piękne kazania i śpiewać
podczas Eucharystii jak słowiki;
– ministranci mają być jednakowo i elegancko
ubrani;
– organista ma grać na każdej Mszy św. i nabożeństwie, a organy mają brzmieć jak te przygrywające chórom anielskim;
Powie ktoś z parafian – ksiądz przejaskrawia
pewne sprawy. I ma tu rację, bo zrobiłem to celowo. Wielu parafian docenia pracę kapłanów.
Wspomagają Oni kościół od strony finansowej,
jak tylko mogą, ale jest też duża grupa osób ciągle
niezadowolonych, które uważają, że jak cokolwiek
ofiarują, to wszystko im się należy. A tak naprawdę to trzeba stwierdzić, że niektórzy wierni mają
bardzo wybiórczą pamięć, jeśli chodzi o finanse.
Narzekamy na „olbrzymie” rachunki, które przychodzi nam płacić za nasze mieszkania, wodę,
energię cieplną, prąd, wywóz śmieci, kanalizację,
etc. I gdy przychodzimy do świątyni zapominamy,
że te sprawy nie są obce również każdemu proboszczowi, który płaci za to samo, tylko w zwielokrotniony sposób. Średnio w niedzielę przychodzi
do kościoła w naszej parafii od 2 – 3,5 tys. osób
– w zależności od pogody i pory roku. Gdyby każdy
wrzucił na tacę i to nieważne ile, taca i tak byłaby
większa niż dotychczas (teraz wynosi od 1,8 do 2,5
tys. zł w przeciętną niedzielę). Tylko że z obecnych
na Mszy św. niedzielnej wrzuca na tace zaledwie
połowa, a czasami i mniej niż połowa. Nieważne
ile, bo każdy powinien dać tyle, na ile go stać,
ale ważne aby możliwie wszyscy wrzucili, choćby
to wydawałoby się niewiele, ale to jest grosz do
grosza. A poza tym widać w ten sposób odpowiedzialność za funkcjonowanie i utrzymanie parafii.
Dobrze, aby rodzice uczyli swoje dzieci, nie tylko te
najmłodsze, ale też i młodzież odpowiedzialnego
podejścia do sfery materialnej w Parafii.
Zazwyczaj jedna z tac w miesiącu jest przekazywana na rozmaite cele: Seminarium Duchowne,
Caritas, Kurię Diecezjalną, uczelnie katolickie, misje, nuncjaturę apostolską, budujące się kościoły,
etc. Trzeba również zapłacić za prąd (kilka tysięcy zł
miesięcznie), opłacić pracowników wykonujących
różne prace (kościelnego, organistę, sprzątanie
świątyni, pranie liturgicznych itd. - razem znowu
kilka tysięcy złotych); trzeba zakupić środki czystości dla obiektu sakralnego. Trzeba także zakupić
wszystko, co jest potrzebne do celów kultu. KomuSIEWCA

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
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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 eschatologii. Wiele
mamy pytań o życie po śmierci, jak to będzie, jak „tam” jest, czy spotkamy tam swoich najbliższych, co
z miłością, którą ich darzyliśmy? Z uwagą przeczytajmy poniższy fragment:

Perspektywa eschatologiczna ludzkiego ciała i małżeństwa

37

Nie zrozumie się małżeństwa, rodziny
ani jakiegokolwiek problemu dotyczącego życia ludzkiego, jeżeli pominie się prawdę,
że człowiek i jego powołanie, obejmują nie tylko
porządek naturalny i doczesny – opisywany przez
prawa biologii, psychologii, demografii czy socjologii – ale również porządek nadprzyrodzony
i wieczny. Wierzymy „w ciała zmartwychwstanie
i życie wieczne”. Dopiero z perspektywy wieczności widzi się całą prawdę o człowieku. Ciało
żony, męża, każdego człowieka stworzone jest
dla Nieba. Jezus zapewnia, że zobaczymy „więcej
niż to”, co może dać człowiek i co cieszy po tej
stronie życia.„Oczyma ciała będę widział Boga”– to
nasza nadzieja.
Wierzymy, że zmartwychwstanie ciała
otworzy przed człowiekiem ostateczne horyzonty jego możliwości i powołania. Nie
chodzi tutaj ani o przeobrażenie ludzkiej natury w
anielską, ani o odcieleśnienie człowieka. Ciało nie
jest ziemskim więzieniem duszy. Eschatologiczna
doskonałość i szczęście człowieka to nie stan samej
duszy oderwanej od ciała, lecz stan człowieka, w
którym dusza i ciało są ostatecznie i doskonale
zintegrowane.
Mamy nadzieję, że zmartwychwstanie
ciała radykalnie zmieni «układ sił» wewnątrz człowieka. Powróci wówczas harmonia

ducha z ciałem, jak to było «na Początku». Chociaż zachowamy ludzką naturę duchowo-cielesną,
ludzkie serce wreszcie się uładzi i człowiek będzie mógł się cieszyć pełnią oblubieńczego życia
w jego męskości i kobiecości. To, co «na świecie»
stanowiło źródło napięcia pomiędzy duchem
a ciałem, zostanie w pełni i ostatecznie poddane
duchowi. Dzięki temu małżonkowie będą mogli
zupełnie inaczej doświadczyć swego ciała oraz
sensu bycia mężczyzną czy kobietą. Wreszcie pożądliwość ciała, oczu i pycha żywota nie będą zaciemniały horyzontu wewnętrznego widzenia ani
odbierały sercom przejrzystości pragnień i dążeń.
Przebóstwiające uduchowienie ciała pozwoli dojść
w człowieku do głosu temu, co od „początku” miało „uzewnętrzniać” jego osobę oraz umożliwiać
mu komunikację z otoczeniem, a co pożądliwość
spłyciła. Każdy z uczestników «świata przyszłego»
znajdzie w swym uwielbionym ciele pełnię potrzebnej wolności, aby być autentycznym darem.
Niedostępne «na tym świecie» dla rozumu ludzkiego perspektywy, które Jezus Chrystus otwierał
modląc się do Ojca, aby wszyscy byli jedno, jak On
jest jedno z Ojcem, w «świecie przyszłym» staną
się rzeczywistością. Miłość, do której wzywa sakrament małżeństwa, w życiu wiecznym znajdzie
swoją pełnię.
(cdn)

nikanty, które po konsekracji udzielane są podczas
Komunii św. Ile ich potrzeba? Rocznie 120-140
tys. Bierzemy je od Sióstr Benedyktynek z Łomży,
które staramy się godziwie wynagradzać, bo to
jest też ich utrzymanie. Parafianie podziwiają też
czyste, zadbane szaty liturgiczne w kilku kolorach,
a każda z nich została zakupiona i staramy się by to
były rzeczy godne sprawowanej liturgii i wyglądu
naszej Bazyliki.
Nasi Parafianie w większości borykają się z ogromnymi problemami finansowymi, ludzie starsi żyją ze
skromnej renty czy emerytury, pracujący w naszym
mieście czy nawet w Suwałkach nie mogą liczyć na
wielkie pensje. Wielu jest bezrobotnych, choć mówi
się, że kto chce to zawsze zarobi na utrzymanie swoje

i rodziny, choć często niestety „na czarno”, bo koszty
zatrudnienia są wysokie. Ale Parafię utrzymują i tak
ci, którzy mają niewiele i z tego „niewiele” składają
swój wdowi grosz na tacę czy na remonty naszych
zabytków i różne inwestycje. Bóg zapłać im za to. Pamiętajmy o jednym i to najważniejszym. Cokolwiek tu
wspólnie robimy, to czynimy to dla normalnego funkcjonowania Parafii, także by nie zmarnować tego co
zrobili nasi przodkowie i próbować utrzymać w miarę
przyzwoitym stanie.
A wracając do tacy, dobrze byłoby, aby i u nas
tacę zbierali panowie, przedstawiciele Parafii,
a może przedstawiciele Rady Parafialnej?
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(korzystałem z artykułu ks. Jarosława Grabarka,
„Ile forsy ma Kościół?”)



Ks. Radosław Góralski

Czas odpoczynku!

C

zęsto zdarza się nam, że zapominamy o tym,
co najważniejsze! Gonimy za wieloma sprawami, „uwijamy się około rozmaitych posług”, a wszystko jakoś nie tak! Tyle spraw, tyle
zajęć, tyle rzeczy. Im więcej ich załatwimy, im więcej uda nam się zakończyć, rozwiązać, tym więcej
nowych, czasem jeszcze gorszych się pojawia. Jak
temu wszystkiemu podołać? Jak sobie poradzić
z tym wszystkim? Te pytania można mnożyć w
nieskończoność – i niestety nie znaleźć odpowiedzi. Czy odpowiedzi nie ma? Oczywiście, że jest
– ale zupełnie gdzie indziej? I chyba to jest jakąś
odpowiedziom.
Nasze zmęczenie, to straszna przeszkoda – to
jakby kłoda rzucana pod nogi. Czasem wydaje
nam się, że można zaoszczędzić czas. Tak trzeba
go rozważnie planować, umiejętnie, ale nie wolno
robić nic kosztem odpoczynku. To taki chwilowy środek. „Pojdę później do domu”, „posiedzę
w nocy”,„zrezygnuję z urlopu” a wszystko po to, by
więcej mieć, by dalej zajść, by zmniejszyć dystans
między konkurencją. Jedno jest pewne – człowiek
to ciało i dusza, jedno musi być z drugim, ciało
nie może wyprzedzać duszy i odwrotnie. Jeśli tak
będzie, to choroba której na imię nerwica staje się
pewna. I człowiek zobaczy, że wszystko i wszyscy
mu przeszkadzają – aż w końcu nie wytrzyma
z sobą samym, zacznie sam denerwować siebie.
I to jest czerwone światło. To jest początek dramatów, rozpadu rodzin, samobójstw itd.
Zalecenie Jezusa, wyrażone wobec uczniów
i do nich skierowane: „Idźcie na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli
czasu”. Nie mieć czasu! Jakże to częste w naszym
życiu. Nie mamy czasu dla siebie, dla bliskich, dla
dzieci, dla Boga. Są tacy, którzy nie potrafią po-

święcić drugiemu człowiekowi pięciu minut. Znam
ojców, którzy swój obowiązek ojcostwa ograniczają do dawania dziecku pieniędzy. „Masz 20 zł
i daj mi spokój” – straszna postawa. Chyba nie o
to chodzi. Ważne jest by być dla innych. Dać swój
czas, serce, słowo. A do tego, potrzeba spotkania
z sobą samym.
Boimy się ciszy, boimy się samotności, boimy
się prawdy – dlatego wciąż uciekamy. Tylko przed
czym, lub przed kim? Mówi się o św. Maksymilianie
Kolbe, że nie był za bardzo lubiany przez braci. Był
surowy, mówił prawdę – a to boli. Św. Ojciec Pio
podobnie. Modlitwa, samotność, to odchodzenie
od świata, sprawiało że święci dojrzewali w prawdzie. Jezus przed każdym ważnym wydarzeniem
udawał się na miejsca pustynne. Żeby przestać
błądzić, trzeba poznać drogę. Żeby nie chodzić
po omacku, trzeba odnaleźć światło. Nie można
się skupiać tylko na pozorach. Trzeba dotrzeć do
istoty, do prawdy.
Najwięcej traci ten, kto jest chytry. Traci często
wszystko. Często sobie z tego nie zdając sprawy.
My też tracimy wszystko jeśli nie mamy czasu na
odpoczynek. Tu dotykamy kluczowej sprawy. Trzeba więc zrobić wszystko, by nie zmarnować czasu.
Łatwo jest bowiem utracić swoją szansę. Drugiej
już może nie być. Nie wiemy, co nas czeka. Jeśli jesteśmy w stanie wyciszyć serce, nabrać sił, to dalej
zajdziemy. Będzie mniej pędzących z przeraźliwym
krzykiem karetek pogotowia. Mniej zawałów i nerwic. A więcej miłości i ludzi, którzy powiedzą „tak,
jest ktoś, kto mnie prawdzie kocha, kto na mnie
czeka”. W tych czasach właśnie tego najbardziej
potrzeba. Ten, kto biegnie musi rozłożyć swoje siły,
by starczyło do końca. Byśmy się ustali w drodze
– ale dotarli do celu, o własnych siłach.
Oto prawdziwe zwycięstwo!

Myśli Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II

O rodzinie

Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia
i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw Kościoła zależy od tego, czy
rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić – a nie za wiele
znaczy: czynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy,
warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie
społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania,
a zarazem wieloraka pomoc w tym wychowaniu... Oto cały wielki, bogaty program, od którego
zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu. (Częstochowa, Apel Jasnogórski, 5 czerwca 1979)
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Litania do Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo...
módl się nad nami
Błogosławiony Jerzy, męczenniku...
Odważny Wyznawco Chrystusa...
Wierny Świadku Ewangelii...
Zapatrzony w Krzyż Zbawiciela...
Czcicielu Maryi Niepokalanej...
Wychowany w pobożnej rodzinie...
Oddany od dzieciństwa Bogu...
Gorliwy w służbie ołtarza...
Pragnący naśladować Świętych...
Apostole godności człowieka...
Obrońco nienarodzonych...
Miłosierny dla cierpiących...
Wrażliwy na los pokrzywdzonych...
Dobry pasterzu ludzi pracy...
Uczący zło dobrem zwyciężać...
Wzywający do męstwa i solidarności...
Broniący wartości ewangelicznych...
Przestrzegający przed chęcią odwetu...
Wzywający do trwania w nadziei...
Niesprawiedliwie oskarżony...
Okrutnie umęczony...
Kapłanie wierny aż do końca...
Męczenniku prawdy i wolności...
Orędowniku spraw Kościoła i narodu...
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
V. Głosiłem Twoja sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz Panie
Módlmy się Wszechmocny wieczny Boże, Ty w swojej opatrzności uczyniłeś Błogosławionego Jerzego,
prezbitera, niezłomnym Świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie
wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, spraw byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Myśli Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II

Wiara źródłem radości

Wiara jest sposobem patrzenia na życie, oczy uzyskują zdolność dostrzegania piękna i harmonii
wszystkiego co żyje na tym świecie. Wierzyć znaczy widzieć rzeczy tak, jak widzi Bóg, uczestniczyć w Bożej wizji świata i człowieka. Żyć wiarą znaczy włączyć się w egzystencję Chrystusa.
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
(Z encykliki „Fides et ratio” 1998 r.)
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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:

Artur Olszewski, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Anna Sawicka, panna, Suwałki, Parafia Matki Bożej Miłosierdzia.
Dariusz Karczewski, kawaler, Dowiaciszki, Parafia tutejsza i Joanna Zięcina, panna,
Augustów, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej.
Andrzej Dąbrowski, kawaler, Łumbie,
Parafia tutejsza i Ewa Kierejszys, panna, Dowiaciszki, Parafia tutejsza.
Dejwid Kosa, kawaler, Rynkojeziory, Parafia tutejsza i Anna Czernialis, panna, Ogórki,
Parafia Wniebowzięcia NMP w Puńsku.
Paweł Jarmułowicz, kawaler, Suwałki, Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła i Marzena Staśkiewicz, panna, Skarkiszki, Parafia tutejsza.
Radosław Korzeniecki, kawaler, Sejny,
Parafia tutejsza i Iwona Wydra, panna, Pełele,
Parafia Wniebowzięcia NMP w Puńsku.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:
27/06/2010 – Zofia Zdancewicz

Sakrament Chrztu Świętego:
26/06/2010
Ewelina Sawośko i Przemysław Śliwowski
Danuta Żynda i Krzysztof Fiedorowicz
Patrycja Dudek i Przemysław Pierożyński

Odeszli do wieczności:

Helena Wojciechowicz, Sejny (l. 76) zm. 07/06/2010
Jan Dziemian, Krasnowo (l. 73) zm. 16/06/2010

Świąteczny
odpoczynek
Elementem chrześcijańskiego świętowania
niedzieli, oprócz uczestnictwa we Mszy Świętej
jest świąteczny odpoczynek.
Druga część pierwszego przykazania Kościelnego zobowiązuje wiernych do powstrzymania się
w niedzielę i w święta od „prac niekoniecznych”.
Zdajemy sobie sprawę, że są jednak zajęcia, których
z różnych względów (osobistych, społecznych czy
rodzinnych) nie da się uniknąć nawet w największe
święta i w niedzielę. Kiedy w niedzielę i w święta
ustaje praca, człowiek winien poświęcić czas dla
Boga, własnego zdrowia, rodziny i dzieci.
Sam cykl pracy i odpoczynku został wpisany
przez Stwórcę w ludzka naturę, co poświadcza
opis Stworzenia z Księgi Rodzaju (Kr 2; 2-3 , Wj
20; 8-11)
W pierwszym Rozdziale Księgi Rodzaju uczy, że
człowiek pracujący, winien naśladować Boga zarówno pracując jak i odpoczywając. Odpoczynek
jest rzeczą Świętą, jest moralnym obowiązkiem
chrześcijanina. Pierwsze przykazanie Kościelne
pozostaje w związku z trzecim przykazaniem Bożym, w którym Bóg nakazuje:„pamiętaj, abyś dzień
Święty święcił”. Słowo Boga nakazujące Świecić
Dzień Pański także odpoczynkiem, to jest wyrazem
Jego Miłości. Niedziela to pora dla Boga i rodziny,
zwłaszcza dla dzieci, wnuków, niejednokrotnie
tak bardzo spragnionych serdecznego kontaktu,
na który w tygodniu pracy nie zawsze jest wystarczająco czasu.
Niestety zdarza się często, że współczesny
człowiek już nie potrafi świętować i po Bożemu
przeżyć niedzieli.
(wybrała Jadwiga)

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.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Choć czerwiec – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu dobiega końca, nie
przestawajmy modlić się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa czy Koronki do Miłosierdzia Bożego
albo Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego, nie przestawajmy Go prosić: „Jezu cichy i pokornego Serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego…”. Jeśli leży nam na sercu odkupienie, to musimy wpatrywać
się w przebite włócznią Serce Zbawiciela, coraz bardziej musimy być do Niego podobni.

2

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzić będziemy we wtorek, 29 czerwca.
Czcimy Apostołów, dwa wielkie filary, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi,
że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece
wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następców świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich
współczesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich słowom, ich
nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Dziś warto też głębiej
zastanowić się nad tym, co znaczą słowa: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół…”?
Pamiętajmy, że trwając w jedności z Papieżem i Biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu. Msze św. będą celebrowane: 6.30; 8.00, 10.00 i 17.30. Taca będzie przeznaczona
na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Dzisiaj można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny:
pobożne odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga Ojca”, uczestnicząc w pełny sposób w Eucharystii
w naszej Bazylice Mniejszej, która ma tytuł nadany przez Stolicę Apostolską.

3

Rozpoczęły się wakacje, czas urlopów, wyjazdów i odpoczynku. Życzymy wszystkim udanego
i owocnego wypoczynku. Niech wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją
do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie
zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej,
która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci,
którym się wydaje, że są niegodny, za mali, za byle jacy. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha! Z liturgią dzisiejszych Mszy Świętych
łączymy również nabożeństwo błagalne o dobre urodzaje.

4

Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę organizowana jest przez
Wydział Katechetyczny naszej Diecezji w dniach 1-2 lipca. Koszt pielgrzymki 170 zł (nocleg,
obiad, śniadanie, przejazd). Wyjazd 1 lipca o godz. 5.00 z Ełku (Pl. Katedralny). Można w tej sprawie
kontaktować się z naszymi kapłanami.

5

Uroczystości ku czci Patrona naszej Diecezji św. Brunona rozpoczynające „Lato z Chrystusem”
odbędą się w Giżycku, w Parafii Ducha Pocieszyciela w dniach 2-3 lipca. Główna uroczystość
będzie na Wzgórzu św. Brunona w sobotę, 3 lipca o godz. 19.00. Uroczystości organizowane są z myślą
o młodzieży, ale mile widziani są wszyscy, którzy tak się czują, bez względu na wiek.

6

W pierwszych dniach lipca przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Porządek nabożeństw jest nam znany, jak w wakacje, a więc w piątek nie będzie
Mszy o 16.00, a jak zwykle adoracja Najśw. Sakramentu przez cały dzień, przed południem odwiedziny
chorych w domach, okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

7
8

Pierwsza lipcowa niedziela to szczególna modlitwa o dar miłosierdzia dla nas i całego świata.
Po sumie przed Najśw. Sakramentem modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.

Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących
na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy
się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

9

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prowadzone remonty naszych zabytkowych obiektów, zwłaszcza na wkład własny dołączony do otrzymanych dotacji na ten cel.
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Intencje mszalne 27.06 – 11.07.2010 r.
NIEDZIELA XIII W CIĄGU ROKU, 27 czerwca 2010
07:00 +Władysław Cichanowicz
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Antoni Gerwel (greg27)
11:30 +Maciej Buchowski (22 rocz.)
13:00 (LT)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Władysław Derdzikowski
PONIEDZIAŁEK, 28 czerwca 2010
06:30 +Antoni Gerwel (greg28)
06:30 +Jan Milewski
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Ireneusza w dniu
urodz. i imienin
08:00 +Emilia +Bronisław +Bolesław Jurkiewicz
17:30 +Władysław Zdancewicz
17:30 +Mirosław Skupski (7mc)
17:30 +Władysław +Antoni Zdancewicz
WTOREK, 29 czerwca 2010
Urocz. Św. Apostołów Piotra i Pawła
06:30 +Piotr Wojciechowski
06:30 +Stanisława +Piotr Suchoccy
08:00 +Piotr Hołubowicz
08:00 +Antoni Gerwel (greg29)
10:00 +Piotr +Paweł Wróblewscy
17:30 O błog. Boże w życiu i posłudze kapłańskiej
dla ks. Piotra w dniu imienin
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Piotr Kiewlak +Anna +Marian
ŚRODA, 30 czerwca 2010
06:30 +Jan Święcicki (1 rocz.)
08:00 +Józef +Helena +Antonina +Stanisław Gajdzińscy +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Henryk (8 rocz.) +Władysława Mikłaszewicz
17:30 +Antoni Gerwel (greg30 ost.)
17:30 +Piotr Meyza i z rodz. Meyzów i Małkińskich
17:30 +Wincenty Korzeniecki (5mc)
CZWARTEK, 1 lipca 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Marian Luto +Helena +Czesław
06:30 +Marian Chowaniec i zm. z rodziny
08:00 +Marta Staniewicz (greg1)
08:00 +Halina Namiotko
08:00 +Małgorzata Korzecka (3 rocz.) +Mieczysław
Balewicz
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
diak. Pawła Zaskowskiego
17:30 +Marianna Zubowicz +Antoni i z rodz. Znaszkiewiczów
17:30 +Krzysztof +Zbigniew +Józef Namiotko
PIĄTEK, 2 lipca 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Marta Staniewicz (greg2)
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06:30 +Kazimierz Wilkiel (21 rocz.) +Helena +Natalia
08:00 +Julia (4 rocz.) i z rodz. Sienkiewiczów i Zabłockich
17:30 +Stanisław Okulanis
SOBOTA, 3 lipca 2010 pierwsza miesiąca
06:30 +Anna +Jadwiga +Józef Dąbrowscy
Kaplica Sióstr: +Marta Staniewicz (greg3)
08:00 +Aleksandra (23 rocz.) +Józef Jarzembowicz
i ich rodzice
08:00 +Bogusław Kaufman
08:00 +Irena +Stefan (2 rocz.) Pogorzelscy
15.00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16.00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jan +Janina Rajkowscy i ich rodzice
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców (LT)
NIEDZIELA XIV W CIĄGU ROKU, 4 lipca 2010
07:00 +Zofia +Eugeniusz Raudonowicz
08:30 +Stanisława +Władysław Kobylis
10:00 +Józef (rocz.) +Zofia Szyryńscy i ich rodzice
i rodzeństwo
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 (LT)
Krasnowo: +Marta Staniewicz (greg4)
17:30 +Stanisława (6 rocz.) +Stanisław (5 rocz.)
Macianis
PONIEDZIAŁEK, 5 lipca 2010
06:30 +Antoni +Jadwiga Pietkiewicz
06:30 +Marta Staniewicz (greg5)
08:00 +Teresa Pawlik (1 rocz.)
08:00 +Jadwiga +Aleksander +Jan Andruszkiewicz
17:30 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
17:30 +Antoni i z rodz. Jakubowskich i Sarneckich
WTOREK, 6 lipca 2010
06:30 O błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej i zdrowie dla Marianny w 1 rocz. urodz.
06:30 +Marta Staniewicz (greg6)
08:00 +Stefan Kaufman (1 rocz.) egzekwie
17:30 +Jan Sojko (9 rocz.)
17:30 +Stanisław Madejski (5mc)
ŚRODA, 7 lipca 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Marta Staniewicz (greg7)
08:00 +Antonina (rocz.) +Józef Rybczyńscy i zm.
z rodziny
08:00 +Jan Zubowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Danuty i Ireneusza
Sańkowskich i dla rodziny
CZWARTEK, 8 lipca 2010
06:30 +Anna +Jadwiga +Zygmunt z rodz. Wołukanisów
06:30 +Marta Staniewicz (greg8)
SIEWCA

08:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Elżbiety Artych
08:00 +Józef +Stanisława Terleccy
17:30 +Wiktoria +Wincenty i z rodz. Dąbrowskich
17:30 +Malwina Myszczyńska
PIĄTEK, 9 lipca 2010
06:30 +Stefania +Antoni Przekopscy +Sławomir
Korzeniecki
06:30 +Marta Staniewicz (greg9)
08:00 +Weronika Okulanis
08:00 +Ludmiła Szymaszek (3 rocz.)
17:30 +Rafał Rupiński (5mc)
17:30 +Stanisław Zdancewicz (8mc)
17:30 +Helena Wojciechowicz (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 10 lipca 2010
06:30 +Marta Staniewicz (greg10)
08:00 +Piotr Marcinkiewicz
14:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
15.00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Grzegorza
Łebskiego w 50 rocz. urodz.
17:30 +Marian Kwaterski (2 rocz.)
19.00 O łaskę trzeźwości, wiarę i nadzieję dla AA
w 14 rocz. powstania Klubu
NIEDZIELA XV W CIĄGU ROKU, 11 lipca 2010
07:00 +Anna Wołyniec (1 rocz.)
07:30 Kaplica Sióstr: +Marta Staniewicz (greg11)
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Weronika +Antoni +Jan z rodz. Raglisów
11:30 +Marianna Palanis
13:00 (LT)
Krasnowo: +Stanisław +Piotr +Aniela
17:30 +Jadwiga Waluś (1 rocz.)

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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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 28 VI – św. Ireneusz (130-200), uczeń
św. Polikarpa, biskup Lyonu, męczennik za
wiarę (wspomnienie obowiązkowe);
– 29 VI – Święci Apostołowie Piotr i Paweł,
dwa filary Kościoła (uroczystość);
– 30 VI – Święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego, którzy zginęli za
wiarę w czasie pierwszego wielkiego prześladowania Kościoła za cesarza Nerona (wsp.
dowolne);
– 1 VII – św. Otton (1061-1139), biskup
Bambergii, wielki misjonarz polskiego Pomorza (wspomnienie obowiązkowe);
– 4 VII – św. Elżbieta Portugalska (12711336), królowa (wspomnienie dowolne);
– 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska
(1863-1922), dziewica i zakonnica; w młodym wieku poznawszy problemy misyjne w
Afryce, zaczęła wydawać pismo „Echo Afryki” i założyła instytut zakonny pod nazwą
Sodalicja św. Piotra Klawera; jest patronką
dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe);
– 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął
z wiedzy teologicznej i daru prorokowania
(wspomnienie obowiązkowe);
– 9 VII – św. Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i jego Towarzysze, męczennicy chińscy
(wspomnienie dowolne).
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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Z ŻYCIA PARAFII

Ks. mgr

Rafał Wierciszewski
Nowo wyświęcony kapłan naszej diecezji ks. mgr
Rafał Wierciszewski, który w okresie Wielkiego Postu
pełnił posługę diakona w naszej Parafii celebrował
Mszę św. prymicyjną w Bazylice Sejneńskiej i udzielił
błogosławieństwa prymicyjnego dzieciom przeżywającym rocznicę Pierwszej Komunii św. i wszystkim
obecnym. Każdy otrzymał też pamiątkowy obrazek
prymicyjny Księdza Neoprezbitera.

Fot.: ks. Z. Bzdak
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