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MOC SŁOWA
Niedziela XV – 11.07.2010
Łk 10,25-37

P

owstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając
Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus
mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego
bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego:
”Dobrześ dpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz
on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto
jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego,
rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na
pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził
tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak
samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył
go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go
zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego
i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem;
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął
dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: »Miej o nim
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie,
gdy będę wracał«. Któryż z tych trzech okazał się,
według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł
w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który
mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty
czyń podobnie”.
Refleksja niedzielna:
Nie ma chyba na całym świecie człowieka, który
by nie chciał być kochany i być „w pełni” człowiekiem. „Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą
swoją mocą i cafym swoim umysłem” wychodzić
z miłością naprzeciw życiu i ludziom. Nie ma chyba
na całym świecie człowieka, który nie chciałby być
dobry i uprzejmy. „Całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem”
wychodzić naprzeciw życiu i ludziom i im pomagać. A jednak chęci te tak często przynoszą mizerne
owoce. Co gorsza, zostają wypaczone i obrócone w
swoje przeciwieństwo – w postawę bez miłości, bez
uprzejmości i bez litości. Jezus w dzisiejszej Ewangelii,
w przypowieści o Samarytaninie, chce zwrócić naszą
uwagę na napięcie, jakiego i my stale doświadczamy,
a mianowicie napięcie między chęcią kochania i jej



brakiem. Probierzem naszej miłości jest obcy, niekochany, zraniony, leżący przy drodze, ten mogący
przysporzyć tylko kłopotu. A mówiąc trochę ogólniej,
probierzem naszej miłości może być wszystko, co
obce, nielubiane, zranione i niepozorne, kłopotliwe...
i to zarówno w naszym bliskim i dalszym otoczeniu,
jak i w nas samych. Być może dlatego tak ważne są
słowa: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Postarajmy się przynajmniej przez jakiś czas, powiedzmy
w tym tygodniu, przyjrzeć się temu, co w naszym
otoczeniu i w nas samych obce, nielubiane, zranione
i niepozorne... i pochylić nad tym, i dołożyć troski,
by zostało uleczone, i prosić Boga o potrzebną do
tego łaskę.

Niedziela XVI W Ciągu Roku – 18.07.2010
Łk 10,38-42

J

ezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do
swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria,
która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego
mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła:
”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi
pomogła”. A Pan jej odpowiedział: ”Marto, Marto,
troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało
albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona”.
Refleksja niedzielna:
Tu już teraz nie ma nic do roboty. Nic, co nie
cierpiałoby żadnej zwłoki. Jezus oczekuje, że stać
nas na zaprzestanie swojej krzątaniny. Choćby na
chwilę. Oczekuje, że stać nas, żeby choć na chwilę
przestać się krzątać, przysiąść i, nic nie robiąc, jedynie
słuchać. Marcie się wydawato, że jest do zatatwienia
wiele spraw, i to zaraz. Co znaczy, że jej się wydawało? Była o tym święcie przekonana, i to do tego
stopnia, że ośmieliła się zwrócić Jezusowi uwagę. Nie
wiemy, czy była rozczarowana słowami Jezusa. Ale
zupełnie nieoczekiwanie Jezus powiedział jej: Marto,
troszczysz się i niepokoisz o wiele, ale potrzeba tylko
jednego, l miał na myśli niewątpliwie to, co robiła jej
siostra – słuchanie.
Słuchać to trudne zadanie, l staje się coraz trudniejsze. Przez cały długi dzień przepływa obok potok
dźwięków, którym inni czy my sami nadajemy jakiś
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sens: słowa, muzyka, krzyczące plakaty itd. Jest tak
nieskończenie wielkie mnóstwo do słuchania, że
wielu po prostu „się wyłącza”; nie chce słuchać już
niczego. Ale to błąd. Słuchać należy. Słuchać naprawdę oznacza skoncentrować się na czymś bardzo konkretnym. Na przykład na słowie Bożym. Ręce położyć
na kolanach, zamknąć oczy i nastawić uszu. Kto to
uczyni, później lub wcześniej, może zaraz, usłyszy
szczególne słowa: „Nie bój się. Niepokoisz się o zbyt
wiele. To mówię Ja, twój Bóg. Nie troszcz się o tak
wiele. Przecież mam staranie o ciebie”. Zresztą Bóg
powiedział nam to już niezliczenie wiele razy czy to
na Mszach Świętych, czy to w czasie czytania Biblii,
czy to podczas modlitwy. Nie szkodzi, posłuchajmy
tego także dzisiaj. Odłóżmy na chwilę wszystkie pilne
prace i posłuchajmy, co chce nam powiedzieć Bóg,
i radujmy się Jego obietnicą pokoju.
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Wsp. św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła
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Matko Boża uśmiechnięta, Królowo Sejneńska. Od tylu wieków budzisz w nas nadzieję,
umacniasz wiarę i miłość do Jezusa, którego
trzymasz w swych rękach. Otocz swym płaszczem opieki, każdą rodzinę i każdego z nas,
a szczególnie osamotnione matki i osierocone
dzieci. Uzdrów Maryjo moją kochaną rodzinę,
bo Ty wszystko możesz wyprosić u Twego Syna.
Wiem ukochana Matko, że nie odmówisz mi
swej [pomocy, wszak jestem Twym dzieckiem,
tulącym się do Twych matczynych rąk, pod Twój
płaszcz opieki. Nie patrz na niegodność moją,
ale na mękę Twego Syna i Jego Świętą Krew
wylaną za moje zbawienie. Ufam i kocham Cię
Maryjo. Amen.
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z Brindisi, prezbitera i Doktora Kościoła albo św.
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PIĄTEK, 23 lipca 2010. Święto Św. Brygidy
Szwedzkiej, zakonnicy Patronki Europy
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8
SOBOTA, 24 lipca 2010. Wsp. św. Kingi, dziewicy
Słowo Boże: Jr 7,1-11; Mt 13,24-30
Nowenna do Ducha Świętego
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Aby czynnie i owocnie
uczestniczyć w Eucharystii

Z

ależy mi bardzo na tym, aby udział naszych Parafian w liturgii był jak najbardziej świadomy, czynny i owocny. Dlatego dzisiejsza refleksja dotyczyć będzie kwestii
naszego uczestnictwa w Eucharystii, a zwłaszcza
w dwóch momentach: liturgii słowa i Komunii
św. W liturgii są miejsca zarezerwowane tylko
dla kapłana. Nikt go nie zastąpi w przewodniczeniu Zgromadzeniu Eucharystycznemu, w
wypowiedzeniu słów Konsekracji, po których
następuje prawdziwa i rzeczywista obecność
Chrystusa pod postaciami chleba i wina, a więc
prawdziwe Ciało i Krew Pańska.
Ale są też elementy liturgii, w których wskazany jest udział ludzi świeckich, a więc ministrantów, lektorów czy nawet ludzi nie spełniających służby liturgicznej. Mam tu na myśli
np. czytanie słowa Bożego, a więc pierwszego
i drugiego czytania w niedzielnej Eucharystii,
czy też pierwszego czytania w dzień powszedni. We wspólnotach parafialnych w krajach
zachodnich, a nawet w wielu parafiach w Polsce
jest tak, że kiedy przychodzi moment słuchania słowa Bożego, to kapłan siada na miejscu
przewodniczenia, a ktoś z ludzi podchodzi do
ambonki i czyta z lekcjonarza pierwsze czytanie,
ktoś inny śpiewa psalm responsoryjny i alleluja
– werset przed Ewangelią. Do kapłana należy
czytanie Ewangelii i homilia. Tak być powinno.
Widać wtedy czynne zaangażowanie uczestników Eucharystii. Mam nadzieję, że i u nas tak
będzie, że nikt wskazany „nie będzie się bronił”
przed podejściem do ambonki i przeczytaniu
odpowiedniego słowa.
Druga kwestia to udział w Komunii św.,
zwłaszcza podejście i przyjęcie Chrystusa w tym
kulminacyjnym momencie Eucharystii. Ustawianie się do Komunii to nie jest tworzenie kolejki
po coś tam. To udział w procesji komunijnej



mającej charakter uroczysty i nadprzyrodzony. Moment tworzenia tej procesji powinien
następować w czasie śpiewu „Baranku Boży”,
a już na pewno natychmiast po modlitwie „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Po wypowiedzeniu tych słów
wychodzimy z ławek i w procesji komunijnej
podchodzimy w odpowiedniej postawie ze złożonymi rękami do stopni ołtarza gotowi przyjąć
Ciało Pańskie.
W niektórych parafiach ten moment jest
bardzo uroczysty, kiedy w czasie śpiewu „Baranku Boży” ministranci ze światłem idą bocznymi nawami do środkowej nawy prowadząc za
sobą tych, którzy pragną przyjąć Chrystusa w
Komunii św. Tworzy się w ten sposób uroczysta
procesja. Kiedy kapłan podchodzi do rozdzielania Komunii nie czeka, aż wierni wyjdą z ławek
i często w pośpiechu i chaotycznie podejdą
do niego, ale to właśnie wierni czekają już na
podejście kapłana z Komunią św.
Przypomnę jeszcze, że przy przyjęciu Komunii św. nie wykonujemy żadnych gestów, ani
przed ani po nie żegnamy się. Na słowa kapłana
„Ciało Chrystusa” głośno odpowiadamy „Amen”
i przyjąwszy Ciało Pańskie w skupieniu odchodzimy na swoje miejsce. Niektórzy przyjmują
Komunię „na klęcząco”.
Oczywiście jak najbardziej można i taką
postawę przyjmować, choć to trochę utrudnia
zwłaszcza przy dużych zgromadzeniach wiernych, ale nie stanowi to żadnego problemu.
Choć dobrze, abyśmy sobie uświadomili, że
wyżej wspomniana procesja komunijna jest jak
najbardziej wyrazem naszej czci i uwielbienia
Jezusa Chrystusa przychodzącego do nas w
Eucharystii i wyraża naszą godność w przyjęciu
Boga do naszej codzienności.
SIEWCA

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

P

asterze Kościoła w Polsce napisali List na temat małżeństwa i rodziny nawiązujący do hasła tego
Roku Kościelnego „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. Biskupi zakończyli list słowami: „Umiłowani w
Chrystusie Panu! Kończąc, pragniemy zwrócić uwagę, na wydany w tym roku przez Konferencję Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy
do jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Dzisiejszy fragment zachęca małżonków do odkrywania
pragnienia świętości i udoskonalania siebie w tym czasie i miejscu, w którym nas Bóg postawił. Z uwagą
przeczytajmy poniższy fragment:

Życie codzienne jako przestrzeń dla świętości

40

Rozumiejąc potrzeby i trudności, dzieląc
ból tylu rodzin z powodu niedostatków i częstego braku tego, co konieczne, widząc
zabieganie ludzi i zapracowanie aż po wypalenie
i osobiste dramaty – nie można odstąpić od głoszenia całej prawdy. Trzeba ją tylko głosić z jeszcze
większą miłością, szacunkiem i pokorą.
Jedną z prawd, które trzeba dzisiaj przypomnieć rodzinom jest ta: najpierw być
– potem mieć. Istotne jest, aby najpierw «być» człowiekiem: mężem/żoną, ojcem/matką, mężczyzną/
kobietą. Nigdy nie wolno zrezygnować z troski
o rozwój w sobie i w swojej rodzinie dojrzałego
człowieczeństwa. To, co prawdziwie ludzkie – choć
zwyczajne i proste – stanowi olbrzymią wartość
i jest niezbędne do życia. Przede wszystkim trzeba
wrócić do podstawowego przekonania, że miłość
prawdziwie ludzka istnieje i że jest najważniejsza.
Trzeba też jasno powiedzieć, że praktyczna dominacja «mieć» nad «być» zarówno wynika z braku
wiary, jak i do braku wiary prowadzi.
Stawianie na pierwszym miejscu zabiegania o dobra materialne niszczy życie
osobiste, małżeńskie i rodzinne poszczególnych
osób. Kto się łudzi, że takie postępowanie jest
słuszne a wręcz konieczne w imię troski o jutro,
temu trzeba szczerze powiedzieć, że przy takim
podejściu do życia nie ma szczęśliwego jutra. Nie
można milczeć w takiej sytuacji. Nie można wyśmiewać tych, którzy starają się przywrócić priorytet «być» nad «mieć». Trzeba ratować człowieka.
Zgodnie z Bożym zamysłem, powołani
do małżeństwa mają wpływ na społeczeństwo, rozwijają się w niepowtarzalny sposób i
odgrywają niezastąpioną rolę w dziejach ludzkości
przede wszystkim poprzez to, że realizują dwa fundamentalne i wzajemnie komplementarne aspekty
swego powołania: będąc małżonkami i rodzicami.
Zrodzenie dziecka nie może być oczywiście widziane jedynie w redukcyjnej optyce biofizjologii.
Bycie ojcem i mężem, bycie żoną i matką wyznacza
nieprzekraczalne granice zarówno intensywności,
jak i sposobom ich zaangażowania w pracę zawodową i w życie społeczne.
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Warto podkreślić, że Kościół wiąże duże
nadzieje z aktywną obecnością kobiet
w szkolnictwie i wychowaniu, w kulturze, służbie
zdrowia i w całym świecie ludzkiego cierpienia, w
działalności gospodarczej oraz w życiu politycznym. Istotne jest jednak, aby kobieta wszędzie tam
zachowała swoją tożsamość. Należy też przeciwstawiać się nurtom laickiej mentalności, które w
jakimkolwiek zaangażowaniu poza domem upatrują promocję kobiety, natomiast w małżeństwie
i życiu rodzinnym widzą niegodny jej ucisk.
Należy zapewnić kobiecie warunki
pracy respektujące jej powołanie żony,
matki i wychowawczyni oraz zagwarantować, że
jej rozwój zawodowy nie będzie stał w opozycji
do tego powołania. „Prawdziwy awans społeczny
kobiet wymaga takiej struktury pracy, aby kobieta
nie musiała zań płacić rezygnacją ze swojej specyficznej odrębności, ze szkodą dla rodziny, w której
jako matka posiada rolę niezastąpioną”. Prawdziwa
promocja kobiety polega na tym, by pozwolić jej
zawsze i wszędzie być kobietą. (cdn)
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Humor
Katechetka postanowiła jedną lekcję religii
poświęcić świętym.
– Jaki powinien być człowiek, żeby pójść
do Nieba? – zadaje siostra pierwsze pytanie.
– Zmarły! – pada pierwsza odpowiedź.
Siostra zaczyna więc inaczej:
– Jakich znacie świętych, kochane dzieci?
– Wincenty Witos!
– No, nie bardzo. Kościół nie ogłosił go
świętym. Kto jeszcze zna jakiegoś świętego?
– Święty Mikołaj!
– Bardzo dobrze – uśmiechnęła się siostra
i dodaje: Myślę, że tego świętego lubią wszystkie nasze dzieci. Za co lubicie św. Mikołaja?
– Bo on wstrzymał Słońce i ruszył ziemię!



W

okresie wakacji przemierzamy odległości, wędrujemy przez miasta, lasy. Czy w tym czasie jesteśmy
skłonni bardziej szukać Boga, więcej czasu znaleźć na modlitwę, odnaleźć drogę do kościoła, aby
uczestniczyć we Mszy świętej, odmówić wspólnie różaniec?

Obecność Stwórcy
Mam przed oczyma strofy„Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, czytam pierwszą medytację – Zdumienie:
Zatoka lasu zstępuje / w rytmie górskich
potoków / rytm ten objawia mi Ciebie, /
Przedwieczne Słowo./
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie /
we wszystkim, czym zewsząd przemawia /
stworzony świat...(...)
Co mi mówisz górski strumieniu? / w którym miejscu ze mną się spotykasz? / ze mną,
który także przemijam - /podobnie jak ty?
Odpocząć, jak powiedział Cyprian Kamil
Norwid, znaczy ‘na nowo się począć”. Od
czego należy rozpocząć wakacje? Nieraz od
chwili ciszy, od modlitwy. Nie musi radio, te-

lewizja zagłuszać śpiewu ptaków i lekkiego
szumu jeziora. W Ewangelii znajdziemy słowa
Pana Jezusa o kwiatach polnych. Chrystus
zachęca nas, abyśmy podziwiali piękno dzieła
Bożego. Nakłania nas, abyśmy zaufali Ojcu
który, jeśli tak przystraja polną trawę, tym
bardziej odzieje swoje dzieci. Wszystkie dobre
rzeczy, jakie świat oferuje, są dla człowieka, są
dane po to, abyś z nich korzystał. Ale możesz
z nich korzystać prawdziwie tylko wtedy, gdy
masz świadomość, że jesteś umiłowany przez
Boga, a świat jest Jego darem. Przyjęcie tej
prawdy uzdalnia nas do pełniejszego przyjmowania piękna przyrody z wdzięcznością
wobec Stwórcy.
Dramatem współczesnego życia jest fakt
szukania wszystkiego, tylko nie Boga. Daje się
zauważyć jakby chęć usunięcia Go, wykreślenia Jego imienia z wszelkich przejawów życia
– również odpoczynku. Nieraz ludzie wracają
z wakacji zmęczeni, rozdarci wewnętrznie, bo
czas ten okazał się początkiem uzależnień
i dramatów moralnych. A przecież w człowieku istniej coś, co go przewyższa, coś boskiego.
Przypominają się słowa psalmisty: Gdy patrzę
na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc
i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz (...)? Obdarzyłeś
go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś
wszystko pod jego stopy (Ps 8, 4-7).
Człowiek nosi więc w sobie odbicie
Boga! To boskie pochodzenie, obdarowanie
człowieka bogactwem talentów, winno być
światłem nie tylko pomagającym w coraz
głębszym poznawaniu siebie samego, ale
i świata, w którym żyjemy i przepierzamy.
Tym bardziej więc, szukanie obecności Boga
Żywego winno być motywem i światłem naszego życia, również w czasie wakacji.
Ks. Feliks Folejewski SAC
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Jak żyć dzisiaj...

Maria Regina Apium
(Maryja Królowa Pszczół)

Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa,
Która jest czystym złotem na świecie jedynie,
Bo inne złoto ma skrwawione imię.
Pani rojów grających jak pieśń różańcowa,
Pani majowej łąki, pola kwitnącego.
Ty nam otwierasz znak kwiatu każdego.
Znasz imię drzew wszelakich. Pani akacjowa,
Pani lipca, rzepaku. Słyszysz zioło wszystkie,
Dla zagubionych znasz drogi najbliższe.
Pani zabłąkanych, ty nas doprowadzisz
Do niebieskiej pasieki. Ty w biedzie nie zdradzisz,
Ale podniesiesz znów na ciepłej dłoni.
Dasz siłę gdy osłabną skrzydła wystrzępione.
Matko, która karmiłaś Syna miodem, mlekiem
Wróć nam uczciwość pszczoły.
Weź w swoją opiekę.
Ernest Bryl 2003
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Być wierzącym w oderwaniu od rzeczywistości i aktualnych spraw bliźnich
jest bardzo łatwo. Tym łatwiej, gdy nosimy w naszych głowach zakodowany
obraz chrześcijanina i dostosowujemy
go do własnych gustów, przyzwyczajeń
i okoliczności.
Tymczasem chrześcijaństwo jest rzeczywistością dynamiczną, wciąż aktualną i zaskakującą. Rzeczywistością, która
bierze pod uwagę aktualny kalendarz – a
przecież żyjemy w trzecim tysiącleciu.
Jeżeli nasze życie ma mieć coś do powiedzenia ludziom współczesnym, to
z jednej strony musimy nieść w sobie i
uświęcać te wartości, które od wieków
są niezmienne, ważne i niezastąpione,
z drugiej zaś nieustannie poszukiwać
form i sposobów uzyskiwania tychże
wartości dzisiaj.
Na dzisiejsze pytania nie możemy
udzielać wczorajszych, nieaktualnych
odpowiedzi. Bądźmy autentyczni. Nie
oznacza to jednak – jak się próbuje nas
dzisiaj przekonywać – iść za obowiązującą modą, za kaprysem będących
przy głosie, za ogłupiającym zdaniem
większości, czy za prawami przeciwko
życiu i godności człowieka.
Wprost przeciwnie. Aby pozostać
wiernym odwiecznym wartościom,
trzeba być na bieżąco nie tyle z hasłami
polityków, z opiniami dziennikarzy, z
wynikami referendów czy rezultatami
badań opinii publicznej, ale ... z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Przecież tylko On
jeden za nas umarł i zmartwychwstał!
Swojego wyboru nie przesuwajmy na
potem.
Decyzje podejmujmy tu i teraz.
I wcale nie musimy wybierać między
niebem a ziemią. Chodzi raczej o to, abyśmy pozwolili niebu rzucić światło na
nasze życie i oświetlić miejsce, w którym
żyjemy. Dowód tożsamości bez ważnej
daty i podpisu nie przedstawia żadnej
wartości, jest bezużyteczny.
Nie zwlekajmy zatem: dla Boga nic i
nigdy nie jest stracone. Ale i my musimy
poznać, jak być prawdziwym dzisiaj, odkryć, jak być żywym dzisiaj oraz odczuwać potrzebę, jak kochać dzisiaj.
Irena



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:

Mariusz Matan, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Justyna Malinowska, panna, Krasnopol, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Marek Gaber, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Kamila Beata Lis, panna, Białystok,
Parafia św. Stanisława Bpa i Męcz.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

03/07/2010
Paulina Staręga i Piotr Buchowski
Ewelina Brodziuk i Wojciech Linkiewicz
Anna Żukowska i Waldemar Niewulis

Sakrament Chrztu Świętego:
04/07/2010
Krystian Leończyk

Odeszli do wieczności:

Henryk Pajewski, Posejny (l. 82) zm. 23/06/2010
Czesław Andruszkiewicz, Sejny (l. 85) zm. 23/06/2010
Zdzisław Mrozicki, Bubele (l. 57) zm. 23/06/2010
Jan Żukowski, Konstantynówka (l. 60) zm. 29/06/2010
Stanisław Krupiński, Sejny (l. 82) zm. 01/07/2010

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

PATRONUJĄ NAM:
– 13 VII – św. Andrzej Świerad i Benedykt
(+1030-1034), pochodzący z Polski pustelnicy,
którzy swoje ascetyczne i bogobojne życie wiedli
na Węgrzech; ich relikwie spoczywają w katedrze
w Nitrze (wspomnienie obowiązkowe);
– 14 VII – św. Kamil de Lellis (1550-1614),
prezbiter, założyciel zgromadzenia pod nazwą
Towarzystwo Sług Chorych, którego posługa jest
pięknym świadectwem miłości chrześcijańskiej
(wspomnienie dowolne);
– 15 VII – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i Doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych
teologów średniowiecza (wspomnienie obowiązkowe).
– 20 VII – bł. Czesław (1180-1242), prezbiter,
który jako kapłan diecezjalny przyjął habit dominikański z rąk samego świętego Dominika; z
Krakowa wyruszył do Pragi i stał się założycielem
rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej, a na-



Serdeczne Bóg zapłać

za ofiary złożone na tegoroczne remonty
klasztoru: dalsza wymiana stolarki okiennej,
przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej kolorystycznej elewacji bazyliki, prace
remontowe wewnątrz bazyliki: odnawianie
lamperii i odnawianie zakrystii). Zachodzi
pilna potrzeba wymiany pokrycia dachu na
kościółku w Żegarach. Dach przecieka, powodując zawilgocenia. Dotychczas ofiary złożyli
na sumę 2190 zł:
1. Dąbrowski Andrzej i Poszwa Mariusz – Babańce
2. Staniewicz Wanda i Stanisław, Sejny, Nowotki
3. Rejmontowicz Alicja i Mirosław, Sejny, Nowa
4. Adamowicz Maria, Sejny, Wojska Polskiego
5. Wowak Emilia, Sejny, Konarskiego
6. Czarneccy Józef i Janina, Sztabinki
7. Mikołajczyk Henryk i Leokadia, Sejny, Elektryczna
8. Dudanowicz Zofia i Czesław, Gawiniańce
9. Kulesza Lech i Biruta, Gawiniańce
10. Dzimido Stanisław i Mirosław, Marynowo
11. Ponganis Mirosław, Sejny, Piłsudskiego
12. Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
13. Nieszczerzewska Anna, Sejny, Konarskiego
14. Buchowscy Piotr i Salomea, Zaruby
15. Radomska Jadwiga, Sejny, Wojska Polskiego
16. Klimaniec Pelagia i Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury
17. Łejmel Zofia, Sejny, Konarskiego
18. Namiotko Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
19. Sewastynowicz Lucyna i Franciszek, Konarskiego
20. Sapiega Marek, Posejanka
21. Radomska Jadwiga, Sejny, Wojska Polskiego
22. Andrejczyk Józef, Regina, Helena, Posejanka
stępnie we Wrocławiu, gdzie pozostał do śmierci
(wspomnienie obowiązkowe);
– 22 VII – św. Maria Magdalena – Maria z Magdali, która swoje losy związała na zawsze z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych
duchów; w kilku miejscach wymieniają ją Ewangelie (wspomnienie obowiązkowe);
– 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla
węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego. Po śmierci męża wstąpiła do
zakonu klarysek, dla których ufundowała klasztor
w Starym Sączu i poświęciła swe życie dla ubogich.
Papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki
Polski i Litwy. Kanonizował ją Jan Paweł II w 1999
roku (wspomnienie obowiązkowe).
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
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Dziś kolejna lipcowa niedziela, 15. w tak zwanym okresie zwykłym w ciągu roku liturgicznego.
W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. To najważniejszy
dzień tygodnia, kiedy szczególnie uroczyście i we wspólnocie celebrujemy Eucharystię. Taką niedziela
była od początków chrześcijaństwa. W każdą wakacyjną niedzielę uczestniczmy we Mszy Świętej bez
względu na okoliczności, w jakich się znajdziemy. W ten sposób dajemy świadectwo żywej wiary. Niech
na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka
Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zatem pamiętajmy
o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie wyrusza tradycyjnie 15 lipca, we czwartek
i przybędzie do nas w piątek, 16 lipca. Pielgrzymi będą uczestniczyć w naszym Sanktuarium
we Mszy św., a potem pragniemy podjąć ich obiadem. Trwają już przygotowania - dzięki życzliwości
dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych przygotowywany jest posiłek w stołówce szkoły i na zewnątrz. Ktokolwiek mógłby pomóc w tych przygotowaniach prosimy o kontakt z ks. Radkiem. Zbiórka
pieniężna na zorganizowanie przyjęcia pielgrzymów będzie w przyszłą niedzielę, 11 lipca po Mszach
św. Pielgrzymi odwdzięczą się modlitwą w drodze i przed Obrazem MB w Ostrej Bramie.
Trwają zapisy na XVIII Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, która wyruszy z Suwałk i Augustowa
26 lipca i dojdzie do celu 11 sierpnia. Organizujemy grupę sejneńską, którą poprowadzi jako
przewodnik ks. Piotr. Kto ma możliwość wyruszenia na pielgrzymi szlak niech nie zwleka z zapisem, kto
nie może pójść, będzie miał możliwość duchowego uczestnictwa. Codziennie będziemy towarzyszyć
naszym pielgrzymom poprzez modlitwę połączoną z wieczorną Mszą św. Można też składać intencje
pielgrzymkowe wypisane na kartkach i wrzucać do skrzynki przy kaplicy Matki Bożej. Pielgrzymi będą
modlić się w tych intencjach codziennie w czasie drogi.
65 Rocznica „Obławy Augustowskiej”, akcji przeprowadzonej przez radzieckie oddziały NKWD,
aresztowaniu i zamordowaniu ponad 600 mężczyzn także z terenu Sejneńszczyzny odbędzie się
17-18 lipca w Gibach przy symbolicznym krzyżu upamiętniającym tę zbrodnię. Miejsce wywiezienia,
zamordowania i pogrzebania ofiar tej zbrodni do dziś nie jest znane. Pamięć o wydarzeniach z lipca
1945 roku znanych dzisiaj jako „Obława Augustowska” jest naszą powinnością. Uroczystości rozpoczną
się w sobotę, 17 lipca na wzgórzu przy krzyżu w Gibach o godz. 21 wieczornicą przygotowaną przez
sejneńską młodzież. A w niedzielę o godz. 12.00 uroczystość religijno-patriotyczna: Msza św. i apel
poległych z udziałem rodzin pomordowanych, przedstawicieli duchowieństwa, władz państwowych i
samorządowych oraz wojska. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zarówno w sobotniej wieczornicy
jak i w niedzielnym nabożeństwie.
W czasie wakacji na przełomie lipca i sierpnia na 10 dni chcemy przyjąć w naszej Parafii dzieci z
Białorusi, z Parafii Oszmiany w liczbie 44 plus kilkoro opiekunów: ksiądz, 2 siostry zakonne i dwie
osoby świeckie. Dzieci znają język polski, bo pochodzą z polskich rodzin. Będą miały zorganizowane
wspólne zajęcia i wypoczynek, ale chcemy, aby nocowały i żywiły się w rodzinach naszej Parafii. Zapewnimy im także drugie śniadanie i podwieczorek. Przy okazji poznają lepiej atmosferę życia polskich
rodzin, poduczą się języka i w ogóle w rodzinie jest najlepiej. Prosimy gorąco o zgłaszanie się rodzin,
które chciałyby i mogą przyjąć u siebie dzieci.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel obchodzimy 16 lipca. Historia szkaplerza
swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi
synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do
Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe
oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym
gronie znajduje się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest święty Rafał Kalinowski. To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym
ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu,
kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa.
Szkaplerz obok różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z nas
nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, by nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak
naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie
do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je
i zachowujmy w swoich sercach.
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Intencje mszalne 11–25.07.2010 r.
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.)
PONIEDZIAŁEK, 12 lipca 2010
06:30 +Józef Korzeniecki (9mc)
06:30 +Aniela Ardziejewska (1 rocz.)
08:00 +Anna +Antoni +Józef Matulanis
08:00 +Weronika (22 rocz.) +Stanisław (23 rocz.)
Buchowscy i zm. ich rodziców
08:00 +Marta Staniewicz (greg12)
17:30 +Edmund Sapiega (3mc)
17:30 +Józefa Janczulewicz (8 rocz.)
WTOREK, 13 lipca 2010
06:30 O błog. Boże i łaski potrzebne dla Sylwii w
19 rocz. urodz.
06:30 +Marta Staniewicz (greg13)
08:00 +Bronisław Ludorf (rocz.)
08:00 +Anna +Franciszek Bykowscy +Witold Koneszko
17:30 +Anna +Bronisław Dobuszyńscy
17:30 +Wiesław Okulanis (7 rocz.)
ŚRODA, 14 lipca 2010
06:30 +Marta Staniewicz (greg14)
06:30 +Józef +Konstanty Misiukanis
08:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Ewy i Henryka
08:00 +Aleksandra +Wincenty z rodz. Rapczyńskich
17:30 +Anna +Franciszek Jatkowscy
17:30 +Marianna Malinowska (5mc)
CZWARTEK, 15 lipca 2010
06:30 +Marta Staniewicz (greg15)
06:30 +Marian Staśkiel (1 rocz.)
08:00 +Józefa +Władysław Ejdulis
08:00 +Wincenty +Zofia Szlaużys i z rodz. Ogórkisów
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Haliny i Wacława
w 48 rocz. ślubu
17:30 +Stefania Korzeniecka
PIĄTEK, 16 lipca 2010
06:30 +Marta Staniewicz (greg16)
08:00 +Stanisława (14 rocz.) i z rodz. Palewiczów i
Jakubowskich
08:00 +Jadwiga +Izydor (rocz.) Kierejszys
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże i miłość dla Katarzyny i Marcina w 2 rocz. ślubu i dla Amelii
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17:30 +Wiktor (22 rocz.) +Romuald (4 rocz.) +Mateusz (rocz.) i z rodz. Budowiczów
17:30 +Stefania +Franciszek Korzenieccy
SOBOTA, 17 lipca 2010
06:30 +Marta Staniewicz (greg17)
06:30 +Marian (2 rocz.) +Jan +Marianna i z rodz.
Łukaszewiczów i Kluczników
06:30 +Tadeusz +Bolesław +Stanisława Ball
08:00 +Sławomir +Anna +Stanisław Korzenieccy
08:00 +Anna +Jan Gaus +Jan Subacz
17:30 +Wiktoria Jakimowicz (18 rocz.)
17:30 +Henryk Stefański
NIEDZIELA XVI W CIĄGU ROKU, 18 lipca 2010
07:00 +Czesław Matulewicz
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 +Maria +Eligiusz Paulukanis i ich rodzice
13:00 (LT)
Krasnowo: +Marta Staniewicz (greg18)
17:30 +Wacław Wróblewski (16 rocz.) +Piotr Namiotko i ich rodzice
PONIEDZIAŁEK, 19 lipca 2010
06:30 +Zofia Czeszkiewicz (9 rocz.) i z rodz. Czeszkiewiczów i Strenkowskich
06:30 +Marta Gulan (8mc)
Kaplica Sióstr: +Marta Staniewicz (greg5)
08:00 O błog. Boże i mocną wiarę dla Kamila i
Marcina Gerwelów
08:00 +Stanisław Łotka (4 rocz.)
17:30 +Jadwiga Markowiak (6 rocz.)
WTOREK, 20 lipca 2010
06:30 +Czesława Wowak i z rodz. Wowaków i Łejmelów
06:30 +Marta Staniewicz (greg20)
08:00 +Czesław Dziemido i jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Romuald Markiewicz (10 rocz.)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 Czesława +Mieczysław Goncerzewicz
ŚRODA, 21 lipca 2010
06:30 Za dusze zm. W czyśćcu cierpiące tych, którzy korzystali z pomocy Caritas
06:30 +Marta Staniewicz (greg21)
08:00 +Jan +Kamila +Czesław z rodz. Karpowiczów
08:00 +Franciszka Polakowska-Gaus (1 rocz.)
17:30 +Jarosław +Weronika
17:30 +Eugeniusz Woźnialis (5mc)
CZWARTEK, 22 lipca 2010
06:30 +Eugeniusz Ziniewicz (17 rocz.)
06:30 +Helena Magalengo
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Kaplica Sióstr: +Marta Staniewicz (greg22)
08:00 +Józef +Kazimiera Polanis
08:00 +Witold Andrulewicz
08:00 +Andrzej +Bronisława +Mieczysław +Zygmunt z rodz. Markowskich i Skorupskich
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
PIĄTEK, 23 lipca 2010
06:30 +Henryk Morgaś (4 rocz.)
06:30 +Marta Staniewicz (greg23)
08:00 +Henryk Pajewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zdzisław Mrozicki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Adriana Balewicza w 18 rocz. urodzin
17:30 +Lucjan +Helena Stylińscy
SOBOTA, 24 lipca 2010
06:30 +Marta Staniewicz (greg24)
06:30 +Piotr Bobrowski (21 rocz.)
08:00 +Natalia +Edwin Miszkiel
08:00 +Piotr Chmielewski (15 rocz.)
08:00 +Marianna Tawrel (3mc)
11.00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów
Leokadii i Franciszka Wojnowskich w 55 rocz.
ślubu i dla rodziny
17:30 +Ks. Sylwester Domel (11 rocz.)
17:30 +Mieczysław Albowicz (15 rocz.)
NIEDZIELA XVII W CIĄGU ROKU, 25 lipca 2010
07:00 +Anna +Maria Ponganis +Czesław +Czesława Tarasiewicz i zm. z tych rodzin
07:30 Kaplica Sióstr: +Marta Staniewicz (greg25)
08:30 +Mateusz Miszkiel (3 rocz.)
10:00 +Jerzy (7 rocz.) +Stefania Woźnialis
11:30 +Czesław (3 rocz.) +Jadwiga Bronejko
13:00 (LT) +Józef +Jerzy Marcinkiewicz +Piotr
Senda
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Krzysztof Pierożyński

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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Niedziela, 24 lipca to wspomnienie św.
Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Poświęcenie pojazdów mechanicznych
będzie po każdej Mszy św. na parkingu przy bazylice. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na misje w ramach akcji „1 grosz za jeden szczęśliwie
przejechany kilometr”.
Ofiary do skarbon zbierane przy kościele
w niedzielę, 18 lipca będą przeznaczone
na fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek w Ełku.
Zachodzi konieczność rozbudowy budynku Seminarium Duchownego w Ełku polegającej na dobudowaniu kaplicy seminaryjnej
i biblioteki. Każda Parafia w diecezji zobowiązana
jest pomóc w tej inwestycji ofiarując od jednego
mieszkańca 1 zł. Taca zbierana w niedzielę, 18 lipca
będzie przeznaczona na ten właśnie cel. Nasza Parafia powinna złożyć ofiarę w wysokości 7200 zł.

8
9

Pielgrzymka
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.
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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PARAFIE NASZEGO DEKANATU

Parafia św. Anny w Gibach

Fot.: L. Przeborowski

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