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G

dy Jezus przebywał w jakimś miejscu
na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z
uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić,
jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do
nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo.
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich:
„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego
o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech
chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie
z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już
zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie
mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby
nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da
mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście,
a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu
otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi
o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi
o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć
źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą”.
Refleksja niedzielna:
W wielu książkach dla dzieci pojawiają się przeróżne dziwne istoty czy stworzenia, które mogą
spetniać życzenia. Ilekroć ktoś je poprosi: „Chciałbym...”, życzenie od razu staje się rzeczywistością.
Wielu i modlitwę traktuje jak dość wygodne i proste
„narzędzie służące do spełniania życzeń”. Ale zwykle
doznają wielkiego rozczarowania, l dlatego wielu
w ogóle już się nie modli. Cóż więc robić? Może dobrze było i nam wziąć przykład z jednego z uczniów
i poprosić: „Panie, naucz nas się modlić...”. A następnie
dokładnie przysłuchać się słowom Jezusa. W modlitwie, której przykład podał Jezus, nie chodzi bowiem
na pierwszym miejscu o mnie samego, lecz o Boga
i Jego królestwo. Powinniśmy to wziąć pod uwagę,
gdy się modlimy. Nie powinniśmy mówić o samych
sobie i naszych sprawach, tak bardzo pilnych, nie
cierpiących zwłoki. Najpierw powinniśmy oddać



chwałę Bogu, zastanowić się, gdzie Jego królestwo
już zapuściło wśród nas korzenie, gdzie zaczyna kiełkować i gdzie mogę przyczynić się do jego rozwoju.
Wnet się przekonamy, że tak rozpoczynana modlitwa jest bardzo pożyteczna i pomocna. Poczujemy,
o czym dobrze już wiemy, że nie jesteśmy sam i. l że
jest ktoś, kto jest większy od naszych trosk i życzeń,
l że dla tego kogoś – Boga, naszego Ojca – jesteśmy
naprawdę ważni. Gdy tylko w to uwierzymy, śmielej
i pełni ufności będziemy przedstawiać Bogu nasze
sprawy w nadziei, że jeśli będzie to Jego wolą, to sobie
z nimi poradzi. Zrobi się też lżej na sercu, a to, co nas
dotąd tak gnębiło, być może nie będzie już wyglądało
tak strasznie i źle. Niewątpliwie nawet jeszcze wtedy
będziemy doświadczali, że nasze modlitwy pozornie
bezskutecznie przebrzmiewają, że mimo wszystkich
naszych – ludzi – błagań choroba i śmierć, ubóstwo
i wojna wydają się być mocniejsze i pozornie zwyciężają. Bóg nawet jeszcze wtedy może pozostać zagadką, a nam pozostaje tylko prosić: „Panie, pozwól mi
ufać”, i żywić nadzieję, że Bóg wysłuchuje naszych
modlitw – chociaż nie zawsze tak, jak tego oczekujemy. Trwajmy przy tej nadziei, i to nawet wówczas,
gdy wszystko zdaje się przemawiać przeciw.

Niedziela XVIII W Ciągu Roku – 01.08.2010
Łk 12,13-21

K

toś z tłumu powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby
się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią
albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich:
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo
nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego
nie jest zależne od jego mienia”. I powiedział im
przypowieść: ”Pewnemu zamożnemu człowiekowi
dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co
tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze,
a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko
zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie
zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj,
jedz, pij i używaj«”. Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla
siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.
Refleksja niedzielna:
SIEWCA

Nic nie jest w stanie tak zniszczyć jedności rodziny jak kłótnie o spadek. Zaledwie zostanie pochowany ojciec, matka albo ciotka, po których dzieci
albo krewni mogą coś odziedziczyć, zaczynają się
targi. To mnie się należy! Ja mam do tego prawo!
Ty nie powinnaś dostać nic! A jeśli sporów tych nie
da się rozwiązać polubownie, nie mówiąc nawet,
że po dobroci, na scenę wkraczają adwokaci. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że ktoś z ttumu zwraca
się do Jezusa z prośbą, aby został jego adwokatem
i przekonał brata, żeby podzielił się z nim spadkiem.
Ma poczucie krzywdy, która go spotkała, i uważa, że
wszystko powinno zostać naprawione. Dobry adwokat powinien zadbać o jego finansową przyszłość.
Jezus jednak nie czuje się upoważniony, by być sędzią
czy rozjemcą w sporach rodzinnych. A następnie
zwraca się do otaczającego go tłumu, czyli do nas.
Ostrzega przed chciwością, bo życie nie zależy od
mienia. Tym samym pyta nas o przyszłość. Powinniśmy sobie sami odpowiedzieć, słuchając Jego przypowieści o zamożnym człowieku, co tak naprawdę
jest ważne w tym życiu? Co tak naprawdę chcielibyśmy zebrać w czasie żniw i zgromadzić w stodole
swojego życia? Z jakich nadmiarów, zebranych w
dobrych czasach, chcielibyśmy żyć, gdy nastanie
sroga zima codzienności?

Prawda lub fałsz?
Dawać albo brać?
Robić albo odpoczywać?
Ja albo inni?
Odpowiedź Boga:
Wszystko w swoim czasie.

Intencje modlitwy na sierpień
Ogólna:
Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący
znajdowali zrozumienie i gościnę oraz konkretną
pomoc w przezwyciężaniu trudności.
Misyjna:
Aby Kościół był„domem” wszystkich i z gotowością
otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa
i religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania
do innych krajów.
Nr 36/2010

Przekazujemy

wiarę

Rodzina jest naturalnym środowiskiem,
gdzie możemy wejść na drogę wiary i w niej
wzrastać. Zadaniem chrześcijańskich rodziców
jest wprowadzenie swoich dzieci do wspólnoty
Kościoła i wychowywanie ich w wierze.
Rodzina: jak nauczał kard. Stefan Wyszyński – jest pierwszą świątynią, gdzie dzieci
dowiadują się o Bogu, jest pierwszą szkoła
wychowania chrześcijańskiego. W tym niewątpliwie trudnym zadaniu pomaga rodzicom
Maryja – Wychowawczymi rodzin. Czyni to
przez przykład i modlitwę.
Miłowania Boga uczy nas Maryja, jako
obdarzona w całej pełni Bożą Miłością – Niepokalana ukazuje nam jak dobry i Miłosierny
jest Bóg, zatroskany o całą ludzkość. To właśnie Maryja w czasie zwiastowania pierwsza
poznała oblicze Boga, który jako Ojciec, Syn
i Duch Święty pochyla się nad człowiekiem
z miłością miłosierną. Pięknej modlitwy uczy
nas Maryja w czasie zwiastowania – kiedy rozmawia z Bogiem i przyjmuje jego wolę, jak też
w domu Elżbiety, kiedy śpiewa hymn uwielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego dary. Potem
widzimy ją pielgrzymującą z Jezusem w ciszy
Nazaretu i modlącą się w Wieczerniku z Apostołami. Maryja zawsze jest w obecności Boga.
Dla dziecka jest bardzo ważne, aby usłyszało
o tym, kim jest Chrystus dla rodziców i jak
działa w życiu, Uprzywilejowanym sposobem
jest wspólna modlitwa, Msza Święta, przyjmowanie Komunii Świętej – ma dwa znaczenia
dla dzieci. Przykład rodziców, którzy żyją na co
dzień z wyznawaną wiarą ma decydujące znaczenie dla dzieci w ich wrastaniu w wierze.
Obecność Maryji pomaga rodzicom w
łączeniu wiary z życiem, w potwierdzeniu
przynależności do Boga w codziennych wyborach dobra, a odrzucania zła. To właśnie
w Maryji – Niepokalanej podziwiamy piękno
życia z Bogiem we wszystkich okolicznościach
życia wspierani Jej modlitwą, usiłujemy dawać
jej świadectwo o Bogu w naszym codziennym
życiu i jest to najlepszy sposób, aby przekazywać wiarę w naszej rodzinie.
(wybrała Jadwiga)



Szkaplerz Święty
M

aryja nie zachowuje zazdrośnie dla
siebie niezwykłych darów, jakimi została ubogacona, lecz dzieli się nimi
ze wszystkimi ludźmi i wszystkim dała swojego
Jezusa i wszystkich pragnie przyodziać w swoje
„szaty zbawienne”, w swój „płaszcz sprawiedliwości” w szaty łaski i świętości, jakie wysłużył Jej
Syn. Takie jest znaczenie Szkaplerza Świętego
— szaty Matki Bożej z Góry Karmel, wyraźnego
symbolu Jej macierzystego działania na korzyść
tych wszystkich, którzy Ją
czczą i obierają za swoją
kapłankę.
Historia Szkaplerza
karmelitańskiego sięga XIII
wieku. Przeor Karmelitów
św. Szymon Stock modlił
się usilnie do Matki Jezusa
i właśnie w nocy z 15 na 16
lipca 1251 roku w otoczeniu aniołów ukazała mu
się Maryja i wskazała na
jego szkaplerz – wierzchnią część habitu zakonnego i nazwała go znakiem
zbawienia. Uczyniła to słowami:„To będzie przywilejem dla Ciebie i wszystkich
Karmelitów – kto w nim
umrze nie zazna ognia
piekielnego”.
Szkaplerz sukienny
i medalik szkaplerzny
mają taką samą wartość
duchową, chociaż przyjęcie powinno dokonać się przy pomocy Szkaplerza sukiennego
(dwa płatki brązowego sukna połączone nitką) można go później zastąpić medalikiem
szkaplerznym. Stolica święta uznała szkaplerz
jako SAKRAMENTALNY – czyli znak pogłębiania życia duchowego, że obok różańca stanowi
największą obronę. Na jego noszenie zezwolił
papież Pius X w 1910 roku. Szkaplerz karmelitański jest płaszczem Maryi – powinien mieć
na jednej części wizerunek Najświętszego Serca Jezusa, a na drugiej wizerunek Matki Bożej



z Dzieciątkiem i ze szkaplerzem w dłoni. Szkaplerz jest przewodnikiem pobożności Maryjnej.
Nieustanne noszenie Szkaplerza w dzień i w
nocy ma nam pomóc w ukształtowaniu pamięci
o Matce Bożej. Szkaplerz nazywamy szatą lub
znakiem Maryi, a noszenie go wyraża, że żyjemy wartościami chrześcijańskimi i mamy iść za
Chrystusem naśladując Maryję. Znak szkaplerza
karmelitańskiego wprowadza nas w rzeczywistość duchowego macierzyństwa Maryi.
Pod Krzyżem Chrystusa otrzymała Ona zadanie
troski o każdego człowieka
i towarzyszenia mu w drodze do życia wiecznego.
Nabożeństwo szkaplerzne
praktykowano początkowo we wspólnotach karmelitańskich, lecz bardzo
szybko rozpowszechniło
się wśród ludzi świeckich;
królów, bogatych i biednych, prostych i wykształconych, a nawet i dzieci.
W znaku Szkaplerza Maryja jako Matka przynosi
niepojętą dla człowieka
łaskę i pomaga uzyskać
wiele duchowych dóbr.
Słowa Ojca Świętego Jana
Pawła II na temat szkaplerza brzmią: „Również i ja
od bardzo długiego czasu noszę na moim sercu
Szkaplerz Karmelitański, z miłością z jaką żywię
wobec wspólnej Matki Niebieskiej, której opieki
doświadczam stale”.
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza,
która pośród ataków nieprzyjacielskich osłoniłaś tarczą swój zakon Karmelitański, składamy
w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy,
losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w
dźwiganiu Krzyża, który nosimy, ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Królowo
Szkaplerza Świętego módl się za nami.
(Zebrała Jadwiga)
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 do spojrzenia na całego
człowieka, na jego piekno duchowe ale też i cielesne, bo cały człowiek jest dziełem Stwórcy. Z uwagą
przeczytajmy poniższy fragment:

Ciało ludzkie jako wartość

46

Żyjemy w takich czasach, gdy Kościół
musi bronić ciało ludzkie przed pogardą, przypominać o jego nierozerwalnym związku
z tym, co duchowe w człowieku, oraz chronić relacje w ciele przed banalizacją. Kościół czyni to wpatrzony w swego Mistrza, który będąc prawdziwym
Bogiem, „dla nas i dla naszego zbawienia przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Piękno człowieka

47

Panuje przesąd zrodzony z zawinionej
ignorancji, a może nawet z usiłowań
wprowadzenia w błąd, że Kościół każe uciekać od
ciała i zamykać oczy na jego piękno. Tymczasem
Kościół pragnie chronić ciało i życie płciowe przed
banalizacją. Naucza natomiast, że czymś ważnym
i potrzebnym – również z perspektywy życia duchowego – jest dostrzegać nie tylko piękno świata,
ale także piękno drugiego człowieka. Zdolność
zachwytu nad pięknem człowieka i jego ciała jest
jednym z koniecznych i istotnych elementów
dojrzałego życia chrześcijańskiego. Można wręcz
powiedzieć, że „zachwyt jest jedyną adekwatną
postawą” w obliczu świętości życia i człowieka.
Chrześcijanin dojrzały wewnętrznie potrafi zachwycać się również ludzkim ciałem, jego dostojeństwem, blaskiem i gracją. Zainteresowanie
człowiekiem i ciałem ludzkim nie jest zagrożeniem
dla wiary. Ona sama skupia się przecież wokół
misterium Wcielenia, w którym Bóg objawia człowiekowi wartość człowieka i godność jego ciała.

48

Trzeba, abyśmy – wciąż z nową świeżością emocji, wiary i rozumu – odkrywali
niezwykłość tego, co jest zwykłe, a więc ludzkiego ciała w jego kobiecości i męskości, zachwytu
zrodzonego ze spotkania dwojga, ich poczucia
jedności, «poznania», które prowadzi do poczynania i rodzenia, codziennego bycia «ku pomocy» – by wymienić te najbardziej podstawowe
doświadczenia.

49

ru emocjonalnego ani sprowadzać wszystkiego
do fizjologii, pomijając wymiar duchowy. Trzeba
dostrzegać to, co kryje się w głębi ludzkiego serca – radość i cierpienie, siłę i słabość, nadzieję
oraz poszukiwanie zrozumienia i miłości. Trzeba
dostrzegać i respektować także wymiar moralny
życia w ciele. Dopiero odkrycie i obcowanie z wewnętrznym pięknem człowieka pozwala w pełni
uchwycić piękno jego ciała.

50

Gdy mówimy o pięknie człowieka, nie
chodzi jedynie o ciało zdolne dostarczać wzruszeń przez swoje walory estetyczne. Wiadomo, że choroba potrafi uwydatnić wewnętrzne
piękno, które w obliczu cierpienia, bezradności
i śmierci staje się jeszcze bardziej wymowne i osiąga aspekty niedostępne dla zdrowych. Zdarzają się
jednak również sytuacje, gdy np. poważna choroba psychiczna upokarza człowieka i ogołaca go nie
tylko z zewnętrznego, ale nawet i z wewnętrznego
piękna, czyniąc niezdolnym – przynajmniej w odczuciu postronnych obserwatorów – do głębszych
doznań i przeżyć. Również wtedy musimy zachować poczucie «sacrum» ciała ludzkiego. Mamy
bowiem do czynienia nie z biernym przedmiotem, lecz z osobą, która – choć cierpiąca, kaleka
czy jakkolwiek upośledzona – zawsze zachowuje
„szlachetność osoby ludzkiej”.

51

W oczach wiary ciało ludzkie nabiera
szczególnej godności przez wszczepienie w Chrystusa oraz udział w Jego zbawczej misji.
Wymowne w tym względzie jest stwierdzenie św.
Pawła Apostoła: „Czyż nie wiecie, że ciała wasze są
członkami Chrystusa?”. „W moim ciele dopełniam
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. Sam Jezus Chrystus, ukazany
przez Izajasza jako Mąż boleści, który „nie miał (...)
wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć”,
najwymowniej ukazuje piękno ludzkiego ciała,
którego źródło tkwi wyraźnie poza wszelkimi kanonami estetyki tego świata.
(cdn)

Nie można jednak zatrzymywać się na
tym, co zewnętrzne i powierzchowne.
Nie można życia w ciele redukować do wymiaNr 36/2010



Ks. Radosław Góralski

Usłyszeć Słowo

– Zobaczyć człowieka!

D

zisiaj świat zdaje się być jeszcze bardziej
zobojętniały. Można powiedzieć, że życie
człowieka w dobie obecnego rozwoju, nabrało i nabiera zawrotnego tempa. Wciąż za czymś
gonimy, wciąż gdzieś zdążamy, staramy załatwić za
jednym razem wszystkie sprawy (a jest ich tysiące).
W tej całej pogoni, człowiek jakby obumiera – traci
zdolność czucia, traci wzrok – tak, że nie dostrzega
już tych, którzy żyją koło niego.
Jak powiedział Thomas Merton: „Nikt z nas nie
jest samotną wyspą”. Żyjemy w świecie, w środowisku, wśród ludzi. A ten fakt, jest już ogromnym
zobowiązaniem. Jezus w swojej nauce przytacza
posługuje się obrazem przypowieści „O Miłosiernym Samarytaninie”. Przypowieść niezwykła – ukazująca potrzebę miłości miłosiernej – potrzebę
miłosierdzia i służby.
Jezus odpowiada na prowokacyjne pytanie
Uczonego w Prawie –„Nauczycielu, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus nie odpowiada
wprost, wskazuje jedynie na odpowiedz, której
sam udzieli sobie pytający. Pokaże gdzie należy jej
szukać. Znamy dokładnie treść Przykazania miłości
Boga i bliźniego.„To czyń, a będziesz żył”. To krótka
odpowiedź Jezusa. Ale dla słuchacza pojawia się
kolejny problem: „A kto jest moim bliźnim?”. My
też nie widząc innych, chcąc się usprawiedliwić
lubimy stawiać takie pytania!
Lagier sowiecki, na dalekiej północy. Nieludzka
ziemia. Wśród więźniów, był pewien Polak, były
wysoki urzędnik państwowy, skazany na 10 lat,
żonę odesłano w głąb Rosji. Po nocach nie mógł
spać, cierpiał na straszne bóle głowy. Pewną jednak ulgę znajdował w modlitwie. Inny towarzysz
obozowy, Gustaw Herling – Grudziński – tak wspomina:„Nie widziałem nigdy w życiu człowieka, który by się tak pięknie modlił… szeptał cicho słowa
modlitwy, głosem tak przejmującym, nabrzmiałym
bólem i łzami, jak gdyby korzył się u stóp krucyfiksu, pogrążony bezgranicznym zachwytem dla



Tego, którego ciało męczone na krzyżu, nie wydało
z siebie ani słowa skargi…
– <Za kogo tak się modlisz?> zapytałem go
kiedyś nie mogąc usnąć. <Za wszystkich ludzi>
– odpowiedział spokojnie. <Za tych co nas tutaj
trzymają, też?> - zapytałem. <Nie> – odparł po
namyśle - <to nie są ludzie>”. Nie dziwmy się takiej
odpowiedzi człowieka, który tak wiele przeżył. Nie
wiemy jak my zachowalibyśmy się będąc na jego
miejscu. Można bowiem stracić wiarę w dobro
człowieka, także na podstawie swoich własnych
doświadczeń.
Może nas więc nurtować pytanie podobnie jak
uczonego, pytanie postawione Jezusowi: „A kto
jest moim bliźnim?” otóż moim bliźnim, jest ten,
którego nie lubię, ten, którego nie wybrałem, którego wcale nie chciałem spotkać na swojej drodze,
ten który swoją nieproszoną obecnością przeszkadza mi w moich ważnych sprawach.
Odpowiedź Jezusa została zawarta w konkretnym czynie Samarytanina: nawet wrogowi trzeba
pomóc, bo to też bliźni. Musiało to zbulwersować słuchaczy, bo dla Żyda bliźnim był tylko Żyd.
Reszta – to nie bliźni. Lewita i Kapłan – autorytet
w ówczesnym rozumieniu, okazują się obojętni.
Natomiast Samarytanin – ten wróg Żydów, okazuje
się miłosiernym i jest postawiony jako wzór.
Ten człowiek pogardzony zachowuje postawę
miłosierdzia. Miłosierny jest ten, kto kocha. Łacińskie słowo missericordia – miłosierdzie, wywodzi
się od miseris cor dare – i znaczy tyle, co dać serce
nieszczęsnym, smutnym, opuszczonym. Żeby dać
serce, nie należy wciąż pytać, kto jest moim bliźnim? Bo można pytać całe życie, a wtedy stracimy
czas na zadawaniu niepotrzebnych pytań. Nie to
jest istotne, kto jest moim bliźnim. Ważniejsze jest,
czy ja jestem bliźnim dla innych. Czy naprawdę się
martwić o to, kto mi przyjdzie z pomocą? Raczej
mam pytać samego siebie:„Komu ja mam pomóc?
Czy jestem bliźnim dla innych?”.
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Nie zapominaj o duszy!

Żołądek krzyczy, gdy jest głodny, Dusza nawet
spragniona milczy. Dlatego słuchaj głosu duszy, Bo ona jest twoim oknem na Pana.

Ku Tobie czysta
Z wieży naszej bazyliki, co godzinę rozbrzmiewa melodia znanej pieśni Maryjnej. Przypominamy słowa tego hymnu na cześć Najświętszej
Maryi Panny.
1. Ku Tobie czysta ponad gwiezdny łan
Radosne naszych pieśni płyną tony
Na ręku Twym spoczywa świata Pan
Twój wzrok miłośnie ku nam obrócony
Ref. O chciej nam obraz Swój do duszy wryć
Świetlane Twoje niech prowadzą znaki
My chcemy pójść cichymi Twymi szlaki
Bo wszystkie chcemy Twymi dziećmi być
2. Twe szaty blaskiem słońca wiecznie lśnią
Pod Twoje stopy ziemia krąg swój stawia
Gwiazd złotych wieniec skroń otacza
Twa Łask pełna chór Aniołów Cię wysławia
Ref. O chciej nam obraz Swój do duszy wryć
Świetlane Twoje niech prowadzą znaki
My chcemy pójść cichymi Twymi szlaki
Bo wszystkie chcemy Twymi dziećmi być
3. O Panno co najbliżej Boga trwasz
Przy której sionce gwiazdy są ciemnymi
Nam drogę co do nieba wiedzie wskaż
I wskaż prawdziwą radość na tej ziemi
Ref. O chciej nam obraz Swój do duszy wryć
Świetlane Twoje niech prowadzą znaki
My chcemy pójść cichymi Twymi szlaki
Bo wszystkie chcemy Twymi dziećmi być
Tekst pieśni znajdziemy w broszurce – nowenny Ku Tobie
czysta Matko Boża Sejneńska.

Mury czy mosty?

Co należałoby budować w pierwszej kolejności: mury czy mosty?. W gospodarce jedne i drugie
są konieczne. W życiu społecznym natomiast –
mury dzielą, mosty łączą. Budować między ludźmi
mosty, to przede wszystkim umieć przebaczać.
Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?
Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy,
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Ks. Alfred)
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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:
23. Kabrońscy Konstancja i Henryk, Sejny, Konarskiego
24. Gibas Małgorzata i Jerzy, Bubele
25. Okulanis Krystyna, Sejny, Zawadzkiego
26. Twardowska Marianna, Sejny, Grodzka
27. Wołyniec Julianna, Sejny, Konarskiego
28. Kuklewicz Anna i Witold, Klejwy
29. Klucznik Jan, Sejny, Zawadzkiego
30. Klucznik Krystyna i Jerzy, Sejny, Słowackiego
31. Zajkowscy Irena i Jerzy, Sejny, Parkowa
32. Augustynowicz Beata, Sejny, Wojska Polskiego
33. Jasińska Łucja, Sejny, Konarskiego
34. Gerwel Janina, Łumbie
35. Pestka Wirginia i Artur, Sejny, Konarskiego
36. Sikorski Józef, Nowosady
37. Wilkiel Jadwiga i Jan, Sejny, Wojska Polskiego
38. Witkowscy Teresa i Czesław, Sejny, Konopnickiej
39. Fiedorowicz Halina, Sejny, Wojska Polskiego
40. Tujakowska Marzena, Sejny, Emilii Plater
41. Krzywak Maria i Julian, Sejny, Wojska Polskiego
42. Czajkowska Halina, Sejny, Rittlera
43. Karłowicz Marianna, Sejny, Konarskiego
44. Janczulewicz Janina i Jerzy, Sejny, Topolowa
45. Jurkiewicz Saturnina i Czesław, Radziuszki
46. Kaczanowska Stanisława, Sejny, Wojska Polskiego
47. Bęczyk Halina, Sejny, Piłsudskiego
48. Kalwejt Halina, Sejny, Słowackiego
49. Kuczyńscy Helena i Walerian, Sejny, Emilii Plater
50. Maślak Leokadia i Edmund, Sumowo
51. Dochód Dorota i Andrzej, Sejny, Świerczewskiego
52. Milanowscy Regina i Henryk, Sejny, Ogrodowa
53. Ogórkis Alina i Józef, Sejny, Wojska Polskiego
54. Andrulewicz Janina i Teresa, Sejny, Zawadzkiego
55. Andrulewicz Stanisław, Marynowo
56. Chowaniec Zofia, Sejny, Zawadzkiego
57. Henryka i Romuald Rapczyńscy, Sumowo
58. Kluza Janina i Jan, Sejny, Parkowa
59. Sapiega Anna, Sejny, Parkowa
60. Jaroszewicz Danuta, Sejny, Świerczewskiego
61. Jatkowscy Halina i Wacław, Sejny, Zawadzkiego
62. Misiewicz Regina i Bernard, Sejny, Wojska Polskiego
63. Kap Janina, Sejny, Piłsudskiego
64. Czerep Jadwiga i Czesław, Sztabinki
65. Puchłowska Teresa, Sejny, Konarskiego
66. Oleksiak, Suwałki, Korczaka
67. Wyżlańscy Lilia i Józef, Sejny, Zawadzkiego
68. Kotarska Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego
69. Baranowscy M.A., Sejny, Wojska Polskiego
70. Rogucki, Romanowce
71. Raglis Kazimierz, Skarkiszki
72. Namiotko Natalia, Sejny, Strażacka



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:

Rafał Grząka, kawaler, Wilkasy, Parafia
Narodzenia NMP w Wieliczkach i Paulina
Łuba, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Witold Budzejko, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Katarzyna Bosko, panna, Ełk, Parafia Chrystusa Sługi.
Daniel Zimnoch, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Grażyna Matulewicz, panna,
Przystawańce, Parafia Wniebowzięcia NMP
w Puńsku.
Marcin Sidor, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Magdalena Stuczka, panna, ChojniceGrunowo, Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach.
Jarosław Krajewski, kawaler, Stanowisko,
Parafia Wniebowzięcia NMP w Berżnikach i
Urszula Jakubowska, panna, Sejny, Parafia
tutejsza.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Pielgrzymka na Jasną Górę

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 ks. Piotr.
Nie zwlekajmy z zapisem, kto nie może pójść,
będzie miał możliwość duchowego uczestnictwa.
Codziennie będziemy towarzyszyć naszym pielgrzymom poprzez modlitwę połączoną z wieczorną Mszą św.

Dzieci z Białorusi

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. Prosimy gorąco o zgłaszanie się rodzin, które
chciałyby i mogą przyjąć u siebie dzieci.

Sakrament małżeństwa:

10/07/2010
Marta Krywanis i Karol Brzostowski
Monika Korzeniecka i Piotr Domański
Sylwia Majewska i Karol Anuszkiewicz

Sakrament Chrztu Świętego:

11/07/2010 Lena Przezwicka i Piotr Pieciukanis

Odeszli do wieczności:

Marian Moroz, Sejny (l. 81) zm. 06/07/2010
Piotr Kosa, Rynkojeziory (l. 79) zm. 10/07/2010
Remigiusz Faszczewski, Sejny (l. 63) zm. 17/07/2010

Siej zawsze...
Nie mów że ziemia twarda, słońce pali, deszcz za
obfity, ziarno niedobre... Nie twoją rzeczą osądzać
ziemię, czas i sprawy. Twoim zadaniem jest siać. Ziarna są obfite i kiełkują łatwo. Jakaś myśl, gest, jeden
uśmiech, dodanie otuchy, uścisk dłoni, przyjacielska
rada, kubek wody... Siejąc nie myśl: zyskam? Siejesz
q królestwie, w którym dać, znaczy otrzymać. Siej
zawsze, na każdej ziemi, w każdym czasie, dzisiaj,
teraz tutaj, już. (Irena)

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. Zapraszam – czas nagli więc prosimy o najszybsze decyzje – zaliczka 300 zł.
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy
pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy
mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie pojechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być dla nas obojętny.
Pamiętajmy też o ciężkim trudzie rolników podczas żniw. Pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot
i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże!
Dzisiaj liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po każdej
Mszy św. błogosławieństwo pojazdów mechanicznych na parkingu przy Bazylice. Przy tej okazji zbierane będą dobrowolne ofiary na misje w ramach prowadzonej od wielu lat akcji „jeden grosz
za szczęśliwie przejechany kilometr”. Za te ofiary zebrane w całej Polsce zakupione będą pojazdy
pomocne misjonarzom na misjach: motocykle, auta, rowery, łodzie itp. – bo niejednokrotnie tylko w
ten sposób możliwe jest dotarcie do odległych terenów misyjnych. Bóg zapłać kierowcom za pomoc
misjonarzom.
Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 26 lipca,
w poniedziałek. Są oni patronami rodziców chrześcijańskich. W dzisiejszych trudnych czasach
pomijania i pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków,
prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Pamiętajmy też w modlitwach o naszych
rodzicach żyjących i powołanych do wieczności. Nie zapomnijmy o naszych dziadkach i babciach
– zadbajmy o właściwy szacunek dla nich.
XVIII Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, wyrusza z Augustowa jutro, w poniedziałek, 26 lipca
i dojdzie do celu 11 sierpnia. Nasi Parafianie dołączyli do grupy augustowskiej. Codziennie
będziemy towarzyszyć naszym pielgrzymom poprzez modlitwę połączoną z wieczorną Mszą św.
Już wkrótce sierpień. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej.
W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski, a także Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na
Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się
też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję!?
Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość będzie święty Maksymilian Kolbe.
Odpust Porcjunkuli przypada 2 sierpnia, w poniedziałek. Wywodzi się z dawnej franciszkańskiej
tradycji, która w późniejszych latach została rozciągnięta na wszystkie kościoły, duchownych
i świeckich. Warto skorzystać z tego „skarbca Bożego Miłosierdzia” i uzyskać za przyczyną Matki Bożej
Anielskiej i św. Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.
Na początku sierpnia przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy za kapłanów i o
nowe powołania kapłańskie i zakonne, prosimy o to zwłaszcza z naszej Parafii. A w pierwszy
piątek, 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od
VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak
mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Dziś
Chrystus wzywa każdego z nas do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko
będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem,
ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei,
że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Pierwsza sobota miesiąca to dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddajemy się w Jej opiekę i Jej się powierzamy.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy na wiele sposobów podjęli się trudu
przyjęcia pielgrzymów idących do Ostrej Bramy i przygotowania dla nich posiłku. Wyrażamy
„Bóg zapłać”, Panu Henrykowi Wydra, Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sejnach, jak również Pani Renacie Sas – wicedyrektor, jak również nauczycielom, paniom kucharkom,
pracownikom, za udostępnienie kuchni, przygotowanie posiłku, i ogromną pomoc przy wydawaniu
obiadu. Dziękujemy naszym licznym parafianom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i okazali
ogromną pomoc w posłudze na kuchni. Serdecznie dziękujemy sponsorom, Spółdzielni GS Samopomoc
Chłopska w Sejnach, za pieczywo, wędliny i mięso, Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”, za ofiarowane
produkty mleczne, oddziałowi parafialnemu Akcji Katolickiej w Sejnach za wsparcie finansowe i za
każde dobre, pomocne słowo. Dziękujemy także za ofiary złożone na ten cel w kwocie 2310 zł, za które
zostały zakupione konieczne produkty i naczynia. Dzięki temu mogliśmy podjąć u nas obiadem ponad
1100 osób. Wierzymy, że to konkretne dobro wyświadczone pielgrzymom jest trwałym kapitałem dobra,
które Pan Bóg wynagrodzi, a pielgrzymi swoją wdzięczność, zamienią na pamięć o nas w modlitwie,
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Intencje mszalne 25.07 – 8.08.2010 r.
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
PONIEDZIAŁEK, 26 lipca 2010
06:30 +Weronika Okulanis
06:30 +Mieczysław Żyliński (5mc)
07:00 Kaplica Sióstr: +Marta Staniewicz (greg26)
08:00 +Romuald Wołągiewicz (5 rocz.) +Weronika
08:00 +Anna +Józef Tomkiewicz i ich rodzice
08:00 +Jadwiga (12 rocz.) +Józef Piskorz
17:30 +Anna +Marian Masianis i z rodz. Grudzińskich
17:30 +Anna Leszkiewicz
17:30 +Anna Januszko (18 rocz.) +Jerzy
WTOREK, 27 lipca 2010
06:30 +Leonarda +Franciszek (24 rocz.) Błaszczak
06:30 +Marta Staniewicz (greg27)
08:00 +Franciszek Ropel (6 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Marcin +Anna Kwaterscy
08:00 +Anna (5 rocz.) +Józef (19 rocz.) z rodz. Depkun
17:30 +Antoni Plikunas (6mc)
17:30 +Mirosław Skupski (8mc)
17:30 +Krystyna Gruszczyńska
ŚRODA, 28 lipca 2010
06:30 +Stanisław Motuk
06:30 +Marta Staniewicz (greg28)
08:00 +Anna +Józef +Antoni Szulewscy
08:00 +Anna Berezecka (8 rocz.)
17:30 +Mieczysław Aniszewski i zm. z rodziny
17:30 +Czesław Andruszkiewicz (m-c od pogrzebu)
CZWARTEK, 29 lipca 2010
06:30 +Zofia Juszkiewicz
06:30 +Marta Staniewicz (greg29)
08:00 +Zofia Majewska (6 rocz.) +Feliks
08:00 +Zdzisław Mrozicki
17:30 +Anna +Wojciech (5 rocz.) Wydro
PIĄTEK, 30 lipca 2010
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (4 rocz.)
06:30 +Marta Staniewicz (greg30ost.)
08:00 +Anna +Wincenty Szczerbińscy
08:00 +Ludwika +Maciej +Józef i z rodz. Maksimowiczów
17:30 +Wacław i z rodz. Czajkowskich
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17:30 +Franciszek Sidor (7 rocz.)
SOBOTA, 31 lipca 2010
06:30 +Czesław Słabiński i jego rodzice
08:00 +Helena +Józef +Antonina +Stanisław Gajdzińscy +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Jan Kościelak (3 rocz.)
17:30 +Tadeusz Kasperowicz (miesiąc po śmierci)
17:30 +Walerian Moroz (1 rocz.)
17:30 +Janina Kozakiewicz (8 rocz.) (w modl. wiernych:
O błog. Boże dla Miłosza w 1 rocz. urodz.)
NIEDZIELA XVIII W CIĄGU ROKU, 1 sierpnia 2010
07:00 +Tomasz Żeladonis (5 rocz.)
08:30 +Mirosław Motuk (greg1)
10:00 +Piotr Jakubowski (30 rocz.) +Helena (11
rocz.) +Paweł (12 rocz.) Kabrońscy +Janina
Stefanowicz (12 rocz.)
11:30 +Zofia +Ludwik Zygadło i ich rodzice
13:00 (LT) +Antoni +Jerzy Auruszkiewicz +Janina
+Antoni Bartnik
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Anna +Józef Dapkun
PONIEDZIAŁEK, 2 sierpnia 2010
06:30 +Jerzy Leończyk
08:00 +Olgierd Budowicz
08:00 +Mirosław Motuk (greg2)
08:00 +Maria Szyłejko (4 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Bożeny i Czesława Wołągiewiczów w 30 rocz. ślubu i dla
rodziny
17:30 O błog. Boże w rodzinie
WTOREK, 3 sierpnia 2010
06:30 +Grzegorz +Feliks Karwowscy
06:30 +Jan Żukowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław +Zofia Rutowicz i rodzice
08:00 +Mirosław Motuk (greg3)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 25 rocz. ślubu
dla Bogusławy i Witolda Niewulis
17:30 +Piotr Żukowski (15 rocz.)
ŚRODA, 4 sierpnia 2010
06:30 +Za zm. kapłanów od Par. Zespołu Caritas
06:30 +Stanisław +Józef Teodorowicz
08:00 +Jan Wyżlański (47 rocz.)
08:00 +Mirosław Motuk (greg4)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże i miłość dla Urszuli i Łukasza w 1 rocz. ślubu
17:30 +Anna Toczewska (3 rocz.)
CZWARTEK, 5 sierpnia 2010
06:30 +z rodz. Grażulewiczów i Żukowskich
08:00 +Józefa Soroka (5 rocz.)
SIEWCA

08:00 +Mirosław Motuk (greg5)
17:30 +Stefania (2 rocz.) +Józef (3 rocz.) +Aleksander (rocz.) z rodz. Makowskich
17:30 +Stanisław Krupiński (m-c od pogrzebu)
PIĄTEK, 6 sierpnia 2010
Przemienienie Pańskie
06:30 +Stanisław Madejski (6mc)
06:30 +Mirosław Motuk (greg6)
08:00 O błog. Boże w 60 rocz. urodz. dla Aldony
Kołpak
17:30 +Romuald Benczyk (4 rocz.)
SOBOTA, 7 sierpnia 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski (6 rocz.)
06:30 +Mirosław Motuk (greg7)
08:00 +Tadeusz Supranowicz
08:00 +Józef +Julia +Jan Godlewscy +Józef Okulanis
15:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef Fidrych
17:30 +Helena Jakubowska (16 rocz.)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XIX W CIĄGU ROKU, 8 sierpnia 2010
07:00 +Janusz Krakowski (10 rocz.)
08:30 +Antoni Gerwel (1 rocz.) (w modl. wiernych:
Za Anetę i Tomasza Milewskich w 2 rocz.
ślubu)
10:00 +Romuald Szczerbiński (6 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Józefa i Grażyny Miszkielów w 30 rocz. ślubu; dla Joanny
i Macieja Miszkielów w 3 rocz. ślubu i dla
całej rodziny
11:30 +Maria +Marian Łukaszewicz
13:00 (LT) +Julia +Antoni +Stanisława z rodz.
Skrypko
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marian Bobrowski (20 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

Nr 36/2010

Ogłoszenia

duszpasterskie (cd)
przed Obliczem Tej, co w Ostrej świeci Bramie,
Matki Miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać!
Rozpoczęła się rozbudowa gmachu seminarium duchownego naszej diecezji w Ełku.
Każda Parafia zobowiązana jest wpłacić na ten cel
1 zł od każdego mieszkańca. Nasze zobowiązanie
wynosi 7200 zł. Ofiary zebrane w ostatnią niedzielę
na tacę na ten właśnie cel wyniosły 3265 zł, a więc
niespełna połowa naszego zobowiązania. Zebraną
kwotę wpłaciliśmy na konto Seminarium.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

1. 26 VII – św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, dzień patronalny dziadków
i babć;
2. 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza;
z kart Ewangelii wiemy o ich wielkiej przyjaźni z
Chrystusem (wspomnienie obowiązkowe);
3. 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556),
prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel
zakonu jezuitów (wspomnienie obowiązkowe).
4. 4 VIII – św. Jan Maria Vianney (1786-1859),
prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który
miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło
Lyonu (wspomnienie obowiązkowe);
5. 7 VIII – bł. Edmund Bojanowski (1814-1870),
Wielkopolanin, świecki założyciel Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, który szczególnie ukochał wiejskie dzieci, chorych
i ubogich (wspomnienie obowiązkowe);
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
Do Tej co

w Ostrej Świeci Bramie
XX Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Ostrej
Bramy gościła tradycyjnie w naszym Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej sprawując w naszej
Bazylice Eucharystię, po której podejmowaliśmy
gościnnie pielgrzymów obiadem. Przybyło ich
do nas ponad 1000, ale nikt nie odszedł głodny.
Było to możliwe dzięki ogromnej życzliwości naszych Parafian i licznych ofiarodawców. Pielgrzymi odwdzięczyli się modlitwą w drodze i przed
Obrazem Maryi Matki Miłosierdzia w wileńskim
sanktuarium.

Fot.: ks. R. Góralski

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