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J

ezus powiedział do swoich uczniów: ”Niech
będą przepasane biodra wasze i zapalone
pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,
a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej,
czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy
ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść,
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy
też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Refleksja niedzielna:
Mam problemy z dzisiejszą Ewangelią: „Bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie”. Ostrzeżenie to jest wyrazem bliskiego oczekiwania na powtórne przyjście
Chrystusa. W Papui Nowej Gwinei widziałem, jak
chrześcijanie zaopatrzyli się w wielkie kanistry nafty
do swoich lamp, ponieważ chcieli bezpiecznie przejść
przez zapowiadaną proroctwami ciemność, która
rzekomo miałaby poprzedzić ponowne przyjście
Chrystusa. Chcieli być dobrze zaopatrzeni i zabezpieczeni, a pojmując dosłownie słowa Jezusa, zrobili
wszystko, by „ich lampy się paliły” i mieli „zapalone
pochodnie”. Powołując się na tę samą – dzisiejszą
– Ewangelię chciałbym zaprotestować przeciwko tak
czy inaczej rozpowszechnianym obawom przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia
bowiem nas zachęca, byśmy wyzbyli się wszelkiego
lęku, ponieważ na początku stwierdza: „Nie bój się,
mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać
wam królestwo”. Tylko w tym stopniu, w jakim zaufam temu zapewnieniu, uda mi się także zachować
właściwy stosunek do rzeczy materialnych i z tego,
co mam, oddać coś na potrzeby tych, którzy są biedniejsi ode mnie, i ubogich. To zaufanie chciałbym
w sobie świadomie pielęgnować, ponieważ może
uczynić mnie wolnym człowiekiem – w dobrym
sensie tego słowa – nie zamartwiającym się, a więc
będącym zupełnym przeciwieństwie tego, który z lękiem oczekuje bliskiego przyjścia Syna Człowieczego
czy końca świata.



Niedziela
– Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15.08.2010
Łk 1,39-56

W

tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja
rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch
mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie
swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny.Święte jest imię
Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego
ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami
serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył
pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych
z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na
swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refleksja niedzielna:
Święto Wniebowzięcia jest najważniejszym
i najstarszym świętem Matki Bożej, obchodzonym
już od VI wieku; od IX wieku poświęca się w tym
dniu kłosy i owoce, które są symbolem dojrzatości
duchowej Najświętszej Dziewicy. W tradycji Kościoła
Maryja uchodzi za zapowiedzianą w raju Niewiastę, która przez całe życie będzie musiała walczyć
z szatanem. Na mocy przywileju niepokalanego po
częcia została wyjęta spod powszechnego prawa
grzechu, śmierci i rozkładu grobowego. Nie musiała
czekać aż do końca świata na wskrzeszenie i uwielbienie swojego ciała, ale została od razu wzięta do
nieba z duszą i ciałem. Wniebowzięcie Matki Bożej
to Jej ostateczny triumf nad szatanem, grzechem
i śmiercią. Święto to powinno też, oprócz okazania
czci Matce Bożej, być dla nas zachętą do wytrwałej
walki z szatanem, wypełniania w pokorze swoich
życiowych zadań w nadziei radowania się kiedyś
wieczną szczęśliwością.
SIEWCA

Wniebowzięcie

Matki Bożej

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 8 sierpnia 2010.
Słowo Boże: Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48

Idziesz do Nieba wprost w ramiona
Syna w objęcia Ojca prowadzą Cię
Aniołowie.
Matko Niepokalana Ucieczko nasza
jedyna Gwiazdo co wiarą świecisz nad
bytem i nad pustkowiem.
Dla Ciebie zboża w złoto się przybrały
błękitem nieba zalśniły bławatki szukasz
serc ludzkich co się zapodziały cieszysz
się z tych co idą do Najdroższej Matki.
Z Tobą do Boga droga najpewniejsza
o Wniebowzięta Królowo Najświętsza.

PONIEDZIAŁEK, 9 sierpnia 2010. Święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża, dz i męcz. Patronki Europy
Słowo Boże: Mdr 3,1-9 albo 2Kor 9,6-10; J 12,24-26

Władysława Anna Jamróz

SOBOTA, 14 sierpnia 2010.
Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, męcz
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; J 15,12-16
Pielgrzymka diecezjalna w intencji trzeźwości do Sanktuarium w Studzienicznej

ROK KOLBIAŃSKI
14 sierpnia 2010 -15 sierpnia 2011
70. rocznica
męczeńskiej śmierci
Maksymiliana M. Kolbego
Stajemy przed
wielkim wyzwaniem
duchowym. W dniu 14
sierpnia 2010 r. rozpoczynamy Rok Kolbiański, który trwać będzie
do 15 sierpnia 2011 r.
W tym czasie pragniemy w szczególny sposób uczcić syna polskiej
ziemi i świętego zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych, założyciela dwóch Niepokalanowów, Rycerstwa
Niepokalanej i Wydawnictwa Ml, bohatera czynu
oświęcimskiego i człowieka żyjącego wiarą na
co dzień.
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WTOREK, 10 sierpnia 2010.
Święto św. Wawrzyńca diakona, męcz
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-31a
ŚRODA, 11 sierpnia 2010. Wsp. św. Klary, dziewicy
Słowo Boże: Ez 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20
Zakończenie XVIII pieszej pielgrzymki diecezji ełckiej
na Jasną Górę
CZWARTEK, 12 sierpnia 2010.
Wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak
Słowo Boże: Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1
PIĄTEK, 13 sierpnia 2010.
Wsp. św. Męczenników Poncjana i Hipolita
Słowo Boże: Ez 16,59-63; Mt 19,3-12

NIEDZIELA, 15 sierpnia 2010
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP,
Słowo Boże: Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; 1Kor 15,20-26;
Łk 1,39-56
Rocznica Cudu nad Wisłą (1920) i Święto Wojska Polskiego. Błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów
PONIEDZIAŁEK, 16 sierpnia 2010.
Wsp. św. Stefana Węgierskiego, króla
Słowo Boże: Ez 24,15-24; Mt 19,16-22
WTOREK , 17 sierpnia 2010. Wsp. św. Jacka, prezbitera
Słowo Boże: Ez 28,1-10; Mt 19,23-30
ŚRODA, 18 sierpnia 2010. Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a
CZWARTEK. 19 sierpnia 2010. Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 20 sierpnia 2010. Wsp. św. Bernarda z Clairvaux, opata i dK
Słowo Boże: Ez 37,1-14; Mt 22,34-40
SOBOTA, 21 sierpnia 2010. Wsp. św. Piusa X, papieża
Słowo Boże: Ez 43,1-7; Mt 23,11-12
Nowenna do Ducha Świętego
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 22 sierpnia 2010
Słowo Boże: Iż 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

WAKACJE

PO CHRZEŚCIJAŃSKU

W

akacje to dla dorosłych czas urlopów
i regeneracji sił potrzebnych do dalszej
pracy zawodowej, a dla dzieci to dwa
miesiące bez szkoły, książek i sprawdzianów. Wyjeżdżamy wtedy do różnych zakątków naszego
kraju, odwiedzamy rodzinę i przyjaciół, a osoby
lepiej sytuowane decydują się często na wyjazd
za granice naszej ojczyzny, aby spędzić miło jakiś
czas nad lazurowym morzem lub powędrować
w wysokie góry.
Często w okresie wakacyjnym osoby dorosłe
i dzieci, choć przyznają się do Kościoła katolickiego, robią sobie wakacje również w dziedzinie obowiązków religijnych. Wystarczy, że w miejscowości,
w której wypoczywamy nie ma kościoła w zasięgu
wzroku i już czujemy się zwolnieni z udziału w niedzielnej Eucharystii. A modlitwa ranna i wieczorna
też nam ciąży, bo przecież inni patrzą. Atrakcji
turystycznych potrafimy szukać w promieniu wielu
kilometrów od naszej wakacyjnej bazy, a świątynia
w sąsiedniej wiosce wydaje się nam celem zbyt
odległym, by do niego podążać.
Tymczasem wakacje mogą być dla chrześcijanina czasem pogłębienia wiary w Boga, czasem
nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą.
Przecież wtedy właśnie mamy najlepszą okazję
do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył
i co Jemu zawdzięczamy. Cudowne góry, w których
jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne wody, w któ-

rych kipi życie, to kolejne dowody istnienia„Wspaniałego Zegarmistrza”, który zbudował i reguluje
ten wspaniały mechanizm świata. A oprócz tego
istnieją możliwości przeżycia wakacji w sposób
bardzo typowy dla wierzących w Boga.
Co roku na przełomie lipca i sierpnia idzie Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełckiej na Jasną Górę. Jej
uczestnicy idą siedemnaście dni, aby na końcu tej
drogi spotkać się choć na chwilę z Matką Bożą w Jej
cudownym wizerunku z klasztoru w Częstochowie.
Ci, którzy choć raz przeszli tę drogę zazwyczaj nie
są w stanie opowiedzieć, co tam przeżyli, bo rzeczywiście nie są to sprawy łatwe do opowiedzenia.
A potem idą znowu, starsi i młodzi, zdrowi i chorzy,
przedstawiciele inteligencji i prości ludzie bez wielkiej wiedzy, ale z wielką wiarą. Te kilkanaście dni
w drodze to wspaniałe rekolekcje, które można
przeżyć co roku, jeżeli tylko zdobędziemy się na
odwagę, by ruszyć się z domu.
Inna wakacyjna propozycja, to rekolekcje
organizowane przez niektóre zakony w Polsce.
Aby poznać terminy i miejsca, wystarczy uważnie
czytać czasopisma katolickie.
Ważne, aby wakacje wzmocniły nasze siły nie
tylko fizyczne, psychiczne ale przede wszystkim
duchowe, bo kiedy relacje z Bogiem będą ułożone właściwie, to i rzeczywistość ludzka będzie
tworzona jak trzeba.
(wyszperane w sieci)

Serdecznie witamy w parafii
- czcigodnego księdza kanonika Edwarda
Sadkowskiego, dotychczasowego, długoletniego proboszcza parafii w Prostkach, życząc:
owocnej posługi kapłańskiej jako rezydenta i
pogody ducha.
Niech Matka Boska Sejneńska otacza księdza
swym płaszczem opiekuńczym.
Parafianie
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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 piękno duchowe ale też i cielesne, bo cały człowiek jest dziełem Stwórcy. Z uwagą
przeczytajmy poniższy fragment:

Sacrum ciała ludzkiego

52

Kościół od pierwszych wieków swego
istnienia bronił godności małżeństwa
oraz świętości współżycia małżeńskiego. Mimo
to zarzuca się kłamliwie, że dopuszcza on współżycie płciowe jedynie dla zrodzenia dzieci. Współczesna kultura masowa lansuje nawet pogląd, że
chrześcijaństwo niszczy miłość erotyczną, której
urok miałby być dostępny tylko wtedy, kiedy będzie przeżywana w sposób brudny i rozwiązły.
Tymczasem w żadnym wypadku czystość nie jest
pogardą ani ucieczką od ciała, lecz praktyczną
konsekwencją poczucia świętości ciała ludzkiego
oraz traktowania go ze «czcią». Ciało jest bowiem
dziełem i darem Boga, a nie tworzywem, z którym
mamy prawo postępować według własnego uznania. Pismo Święte naucza, że ciało człowieka jest
świątynią Ducha Świętego. Troska o czystość jest
zatem troską o to, by nie zbezcześcić «świątyni» i
uszanować świętość ciała, które Bóg dopuścił do
komunii z Nim.

53

Czystość to pozytywna postawa dojrzałego chrześcijanina. Drogą do niej
jest żywa wiara. Św. Paweł pisze: „Oto czego uczę:
postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała”. Przenosi w ten sposób akcent z
odrzucenia życia «według ciała» na podjęcie życia
«według Ducha». Utrzymać ciało – swoje i innych
– „w świętości i we czci” jest zatem konsekwencją i przejawem życia «według Ducha». Dar czci
(donum pietatis) jest bowiem szczególnie bliski
cnocie czystości. To nie siła woli, lecz rodząca się
w człowieku – pod wpływem otwarcia na Ducha
Świętego –«cześć» dla wszystkiego, co w nim i w
innych cielesne i płciowe, stanowi najistotniejszą
siłę do życia w czystości. To owoc duchowego
zrozumienia, kim jest człowiek.

54

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Te słowa
w niczym nie ograniczają ani nie pomniejszają
miłości. Przeciwnie, one czynią człowieka «wolNr 37/2010

nym do» miłowania, wskazując rzeczywistą drogę ku miłosnej pełni. Czystość serca kształtująca
codzienne życie pozwala bowiem zarówno ciału
jak i duszy doświadczać całej głębi miłości. Dar
czci (poszanowanie dla tego, co Bóg stworzył)
owocujący czystością przyczynia się do tego, że
akt małżeński nie zostaje pomniejszony ani spłycony w całokształcie życia małżeńskiego. Cześć
(pietas) spleciona ściśle z zażyłością sprawia, że
akt małżeński nie redukuje się do potrzeby biologicznej dwóch «osobników» płci przeciwnej,
lecz stanowi rzeczywiste «współ-życie» osób, do
którego prowadzi i w którym znajduje umocnienie
jedno serce, jeden duch i jedno codzienne życie
małżonków. Równocześnie taki akt małżeński staje
się wyrazem treści religijnych. Małżonkowie mają
bowiem wzgląd na majestat Stwórcy, który jest
jedynym i ostatecznym źródłem życia, oraz wzgląd
na oblubieńczą miłość Odkupiciela, którą czują się
powołani odtwarzać w całym swoim życiu.

55

Ta czystość daje małżonkom wolność
od wewnętrznego przymusu pożądliwości. Nie chcą patrzeć na siebie jak na przedmiot
użycia. «Oddając się» sobie nawzajem, pragną
bezinteresownie i szczerze obdarowywać się sobą
w całej prawdzie i z wszelkimi konsekwencjami
tego obdarowania.

56

Czystość wnosi w każdą sferę relacji
ludzkich szczególne piękno, które sprawia, że te relacje są pełne prostoty, a zarazem
głębi, a także serdeczności, która nie jest tylko
powierzchownym stylem bycia, lecz rodzi się z
autentycznego zawierzenia między osobami. Ich
codzienne relacje jak i życie seksualne przepełnia
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie – owoce
Ducha Świętego.
(cdn)



Św. Maksymiliam Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. Zginął śmiercią
głodową 14 sierpnia 1941 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, oddając swe
życie za nie znanego mu człowieka, skazanego na śmierć.

„Zakochany w Niepokalanej”
Oddany Syn Maryi

Do

świętości wzrasta się przez całe życie i każdy na nią ma szansę. Nieraz przesądzają
o tym ostatnie momenty ziemskiego istnienia. Tak
było w przypadku Maksymiliana Kolbe, zakochanego w Niepokalanej, duszpasterza, który pragnął,
by Bóg obdarował go Cierpieniem, chciał bowiem
odnaleźć sens w męczeństwie i został wysłuchany.
Ten niezwykły franciszkanin marzy ł i planował
cel, który konsekwentnie i z uporem pokonując
opór rzeczywistości realizował. Jego życie nie było
zdobywaniem szczytów kariery, ale pokonywanie
szczebli w drodze do Nieba.
Był teologiem, misjonarzem, nade wszystko
jednak wiernym i oddanym synem Maryi, którą nazywał często swoją „Kochaną Mamusią”. To
jej powierzał wszystkie swoje plany i troski, Jej
zawierzał apostolskie dzieło. Podejmując wielkie
inicjatywy ewangelizacji, w duchu posłuszeństwa
i pokory chciał zdobyć dla Niepokalanej cały świat.
Oddany Bogu posłuszny i pokorny zakonnik, starał
się wykorzystać najnowsze zdobycze ówczesnej
techniki. Wiedział, jak wielką rolę odgrywają w
dziele ewangelizacji środki masowego przekazu.
Wydając czasopisma katolickie pragnął zanieść
przesłanie o Miłości Matki Bożej do wszystkich
ludzi. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: jak skromny, pokorny zakonnik mógł tak wiele dokonać,
tak wiele serc nawrócić, tak wielu zanieść Dobrą
Nowinę.
Jak wielokrotnie ojciec Maksymilian Kolbe powtarzał : „to Maryja – Niepokalana – Pośredniczka
wszelkich łask dodawała mi sił”. Święty Maksymi-

lian pisał: „Maryja pomyśli o wszystkim, zaspokoi
wszystkie nam potrzeby duszy i ciała”.
W codziennych zmaganiach wielką pomocą
był mu cudowny medalik – medalik, który objawiła
Najświętsza dziewica św. Katarzynie Laboure w
1830 r. w Paryżu obiecując że: Wszyscy, który go
będą nosić dostąpią wielkich łask szczególnie jeżeli
będą nosić na szyi. Tych, którzy mi ufają, obdarzę
wielką łaską. Święty Maksymilian nosił zawsze
pełne kieszenie medalików i rozdawał wszędzie
i wszystkim, przekonany, że cudowny medalik jest
kulką zabijającą zło, by ratować duszę.
14 sierpnia, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mija kolejna, 69 rocznica narodzin dla Nieba św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Ten duchowy Syn św. Franciszka i wierny czciciel
Matki Bożej, stał się dla całego świata wzorem
braterskiej i ofiarnej miłości. Jego bezgraniczne
zaufanie do Niepokalanej sprawiło, że w imię miłości do Chrystusa oddał dobrowolnie swe życie
za drugiego człowieka. Papież Paweł VI – nazwał
Go „Męczennikiem Miłości”, gdyż nie zawahał się
w chwili najcięższej próby dać świadectwo Prawdzie – Prawdzie, głosił czynem, działalnością całym
swoim życiem.
10 października 1982 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II – kanonizował
męczennika – pierwszego świętego z rodu Polaków w drugim tysiącleciu. „Ziemia Polska winna
zebrać ten owoc, który dojrzały oddała Niebu”
– Jan Paweł II.
(Jadwiga)

Nauka miłości
Każdy człowiek uczy miłości w relacjach z innymi ludźmi. Nauka miłości do Niepokalanej
owocuje coraz większym umiłowaniem Pana Boga, trudno bowiem kochając kogoś nie przyjmować jego sposobu życia i nie interesować się tym, co do niego czy niej jest najważniejsze. Kochać
kogoś szczerze, to znaczy zmieniać się ze względu na tę osobę.
Miłość jest najważniejsza, gdy ktoś „życie oddaje za przyjaciół swoich”. „Definicję” tę swoim
życiem potwierdził św. Maksymilian, który przecież nie zdecydowałby się na śmierć za ojca rodziny w jakimś jednorazowym odruchu „eksplozji miłości”, gdyby przez całe swoje życie, pracę
wydawniczą i misyjną w Japonii nie nauczył się obumierać dla siebie i żyć coraz bardziej na wzór
swojego mistrza. Czy potrafisz też tak kochać?
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Modlić się o powołania...
N

ależy być przekonanym, ze powołania są bezcennym darem Bożym danym wspólnocie,
która się modli. Pan Jezus dał nam przykład kiedy
powoływał Apostołów (Łk 6, 12)i kiedy wyraźnie
nakazał prosić„Pana żniwa, żeby wyprawiał robotników na swoje żniwo” ( Mt 9, 38; Łk 10,2)
W tym celu powinniśmy modlić się wszyscy,
powinniśmy modlić się zawsze, a z modlitwa powinniśmy łączyć współpracę czynną. Eucharystia,
która jest źródłem, ośrodkiem i szczytem życia
chrześcijańskiego, winna być ośrodkiem żywotnym
wspólnoty, która modli się o powołania. Chorzy i ci
wszyscy którzy cierpią na ciele i na duszy, winni
wiedzieć, ze ich modlitwa połączona z krzyżem
Chrystusa jest
najpotężniejszą
siłą apostolatu
powołaniowego
(Jan Paweł II).
Mimo że w
Polsce spadła
ilość kleryków
rozpocz ynających naukę w
seminariach, to
najwięcej powołań do kapłaństwa w Europie
jest właśnie w
naszym kraju. Co
czwarty kleryk
w Europie jest
Polakiem. Mówi
się o wielu przyczynach spadku
powołań. Wśród najważniejszych wymienia się
przede wszystkim kulturę antypowołaniową, która w ogóle młodemu człowiekowi utrudnia lub
wręcz nie pozwala dokonać ostatecznej decyzji
- wiążącej go na całe życie - o swym powołaniu,
czy to do kapłaństwa, życia konsekrowanego, czy
małżeństwa (ks. bp Wojciech Polak).
Mówimy nie o kryzysie powołań, bo takiego
nie ma, bo Pan Bóg zawsze powołuje, ale o kryzysie powołanych i tych, którzy im towarzyszą. Dziś
człowiek jest w kryzysie. By odkryć swoje powołanie życiowe musi najpierw odkryć powołanie do
bogatego człowieczeństwa, potem do świętości a
dopiero na końcu do małżeństwa, kapłaństwa, czy
życia konsekrowanego. Wiele mediów proponuje kulturę sprzeciwiająca się prawdziwej miłości,
która jest nieodwołalna i możliwa tylko w małżeństwie, życiu konsekrowanym, czy kapłańskim (ks.
Marek Dziewiecki).
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Każde powołanie jest darem Pana Boga . Dziś
świat potrzebuje znaków Jego obecności. Dlatego
w naszej parafialnej wspólnocie módlmy się o powołania. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem
szczerej troski o świat, który dziś może szczególnie
potrzebuje dobrych i szczerych kapłanów, dobre
i święte osoby konsekrowane oraz dobre i święte
rodziny. (Irena)

O mądrości życia
Pewien król perski, wkrótce po wstąpieniu na
tron, zebrał stu najmłodszych historyków i kazał
im napisać historię ludzkości. Zadanie to mieli
wykonać w przeciągu 20 lat, by król zdążył jeszcze
ich dzieło przeczytać.
Po 10 latach władca wezwał do siebie historyków, by zapoznać się z dotychczasowymi efektami
ich pracy. Okazało się, że zdołali wprawdzie napisać 100 tomów, ale znajdowali się w odległych
epokach i na opracowanie czekały jeszcze całe
tysiąclecia. Król zdumiał się takim rezultatem. Pragnąc jednak całe dzieło przeczytać nakazał by dzieje
ludzkości skondensowali w 10 tomach. Kiedy po
latach okazało się i to dalekie od ukończenia, podeszły w latach król zarządził skrócenie historii do
1 tomu, który miał przeczytać za rok. Tymczasem
już po kilku miesiącach władca zaniemógł bardzo
poważnie. Przeczuwając nadchodząca śmierć wezwał do siebie ongiś najmłodszego historyka, dziś
już bardzo sędziwego i rzekł do niego słabnącym
głosem: Umieram i nie przeczytam już waszego
dzieła, ale chciałbym przed śmiercią, żebyś mi w
trzech zdaniach streścił treść dziejów ludzkości.
Panie mój, odpowiedział uczony starzec, to można
streścić w trzech słowach. Pochylił się nad władcą
i wyszeptał: Żyli, cierpieli, umierali....
Każdy człowiek jak król perski pragnie wiedzy i wszelkimi sposobami dąży do jej zdobycia.
Jednakże w miarę upływu czasu ambicje te są
bardziej ograniczone do spraw najważniejszych.
Przed śmiercią perski władca pragnął już tylko
syntezy wiedzy i mądry historyk przekazał mu
samą jej istotę. Król poznał to, co najważniejsze.
Każdy człowiek w swym dążeniu do poznania musi
dbać, by było to dążenie do mądrości. Sama wiedza i sama nauka bez mądrości są jak zakopane
bogactwo. Nauka jest tylko stopniem na drodze
do znalezienia mądrości życia – cząstki mądrości
odwiecznej. (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:

Wojciech Kubaszewski, kawaler, Stabieńszczyzna, Parafia tutejsza i Joanna Brzezińska,
panna, Łumbie, Parafia tutejsza.
Marek Kartaszow, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Kinga Niewulis, panna, Murowany
Most, Parafia św. Izydora w Smolanach.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:
24/07/2010
Anna Czernialis i Dejwid Kosa

Sakrament Chrztu Świętego:

25/07/2010
Maciej Kruszyłowicz, Ksawery Czeszkiewicz, Oktawian Kuczyński, Kinga Osewska

Odeszli do wieczności:

Stanisława Wiżlańska, Sejny (l. 85) zm. 22/07/2010
Ryszard Ołów, Łumbie (l. 63) zm. 24/07/2010
Anna Kubilis, Radziucie (l. 83) zm. 24/07/2010
Kazimierz Markowiak, Sejny (l. 81) zm. 27/07/2010

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.



Ofiary złożone
na remont klasztoru
(c.d.)

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
złożło 96 rodzin na sumę 8540 zł
73. Margiewicz Antoni Ewa Sejny, Wojska Polskiego
74. Łabanowska Zofia Sejny, Zawadzkiego
75. Łabanowscy Grzegorz i Bożena, Radziuszki
76. Wołukanis Sabina, Sejny, Głowackiego
77. Strękowscy Barbara i Stanisław, Lasanka
78. Jaszczołt Edward i Wiesław, Sejny, Łąkowa
79. Bugielscy Jan i Janina, Marynowo
80. Giniewicz Jadwiga, Sejny, Wojska Polskiego
81. Żegarscy Stanisław i Wanda, Sejny, Wojska
Polskiego
82. Żukowska Janina, Sejny, 1 Maja
83. Ogórkis Danuta i Wit, Sejny, Łąkowa
84. Żegarscy Stanisław i Leonarda, Sejny, Nowa
85. Łuba Barbara i Jan, Sejny, Konarskiego
86. Abryccy Zofia i Marek, Sejny, Wojska Polskiego
87. Radzewicz Aniela, Sejny, Konarskiego
88. Bobrowscy, Sejny, Szkolna
89. Gerwel Mirosław, Łumbie
90. Madejska Irena, Kielczany
91. Fejfer Dorota i Marko
92. Prolejko Lucyna i Grzegorz, Sejny, Świerczewskiego
93. Jodzio Helena i Tadeusz, Sejny, Mickiewicza
94. Gryguć Bożena i Andrzej, Babańce
95. Selwent Maria i Ryszard, Sejny, Zawadzkiego
96. Mikołajczyk Ewa, Suwałki, Noniewicza
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Pielgrzymi idący na Jasną Górę są już blisko celu. Nasza diecezjalna pielgrzymka stanie przed
tronem Matki Bożej 11 sierpnia, w środę. Towarzyszymy im naszą modlitwą i życzymy jak najwięcej owoców pielgrzymiego trudu.

2

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę,
15 sierpnia. To jedno z największych świąt maryjnych, nazywane świętem Matki Bożej Zielnej.
Prawdę wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej
i wywyższona przez Pana jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu
było przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto
Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Tego dnia przynosimy wianki z kwiatów, ziół, kłosów zbóż. Będą
poświęcone na każdej Mszy św. Tradycyjne odpusty w Berżnikach i Puńsku. Naszą modlitewną pamięcią
obejmujemy dzisiaj także doniosłe wydarzenie w naszej narodowej historii: tak zwany „Cud nad Wisłą”,
kiedy to nasze wojska oparły się przeważającej sile wojsk bolszewickich w 1920 roku.
„Cud nad Wisłą” uważa się za zwrotny punkt w historii XX-wiecznej Europy, gdyż powstrzymał
„czerwoną inwazję” na Zachód i pozwolił uniknąć kolejnego rozbioru Polski. Czy to nie jest kolejny
dowód na to, że nasza Królowa pamięta o swoim Narodzie?!

3

Każda parafia w diecezji ma wyznaczone w roku dni eucharystyczne związane z adoracją Najświętszego Sakramentu. U nas te dni wypadają 16,17,18 sierpnia. W poniedziałek, 16 sierpnia po
Mszy św. o godz.8.00 rozpocznie się całodzienna adoracja w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tak będzie również we wtorek i środę. Niech ten czas przeżywany przed Chrystusem Eucharystycznym
wzmocni wiarę i miłość do Eucharystii.

4

Zbliżają się dożynki, które przeżywać będziemy już po raz drugi jako dekanalno-powiatowe
w niedzielę pierwszą września. Zapraszamy rolników do wspólnego dziękczynienia Bogu za
tegoroczne zbiory. Wyraźmy wdzięczność Bogu przynosząc owoce tegorocznej pracy: wieńce dożynkowe, kosze warzyw i owoców. Zapraszamy pszczelarzy. To dziękczynienie będzie miało szczególnie
uroczystą oprawę, bowiem będzie połączone z 35 rocznicą koronacji Cudownej Figury Matki Bożej
naszej Pani Sejneńskiej z udziałem naszych biskupów. Przygotujemy się do tych wydarzeń przez dni
skupienia 1-3 września. Pasterz naszej diecezji przeprowadzi kanoniczną wizytację naszej Parafii od
4 do 6 września. Dokładny program zamieścimy w następnym numerze Siewcy.

5

W maryjnym sierpniu pamiętajmy szczególnie o modlitwie w intencji trzeźwości naszego Narodu. Wiele zależy od nas samych. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę
przeciwstawić się grzechowi pijaństwa! Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej
abstynencji.

6

Nie zapominajmy też o pielgrzymach oraz wypoczywających na wakacjach. Prośmy Matkę Boga
i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót do domu.

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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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.



Intencje mszalne 8-22.08.2010 r.
NIEDZIELA, 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: +Mirosław Motuk (greg8)
17:30 +Marian Bobrowski (20 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 9 sierpnia 2010
06:30 +Anna Dzienisiewicz (4 rocz.)
06:30 +Helena +Tadeusz Wojciechowicz
08:00 +Rafał Rupiński (6mc)
08:00 +Anna Malinowska
08:00 +Mirosław Motuk (greg9)
17:30 +Henryk Turowski (1 rocz.)
17:30 +Marian Moroz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 10 sierpnia 2010
06:30 +Marian (10 rocz.) +Agnieszka Moroz +Irena
Dziadkowska
Hospicjum: 10:00 +Mirosław Motuk (greg10)
08:00 +Marian Szczudło (8 rocz.) egzekwie
17:30 +Julia +Jadwiga +Józef Wałukanis
17:30 +Stanisław Zdancewicz (9mc)
ŚRODA, 11 sierpnia 2010
06:30 +Edmund Sapiega (4mc)
06:30 +Józef Zakrzewski (3 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Władysław (26 rocz.) +Mirosław Motuk
08:00 +Mirosław Motuk (greg11)
08:00 +Janusz Pietkowski (16 rocz.)
17:30 +Józef +Grażyna +Wiesław z rodz. Wowaków
17:30 +Stanisław Sygut (11 rocz.)
CZWARTEK, 12 sierpnia 2010
06:30 +Józef Korzeniecki (10mc)
06:30 +Krystyna Pisarek
08:00 +zm. z rodz. Polakowskich i Markiewiczów
08:00 +Robert (15 rocz.) +Bronisław +Józef i z rodz.
Polens i Wowak
08:00 +Mirosław Motuk (greg12)
17:30 O błog. Boże. Mocną wiarę i miłość dla Cecylii
Stachurskiej w 18 rocz. urodzin
17:30 +Genowefa Czajka (3 rocz.)
PIĄTEK, 13 sierpnia 2010
06:30 +Albina +Antoni Kolenkowie i ich rodzeństwo
06:30 +Mirosław Motuk (greg13)
08:00 O błog. Boże i wytrwanie w dobrym dla
Mateusza i dla rodziny

10

08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy i zm. z rodziny
17:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu dla Jadwigi i Władysława Motuk i o błog. Boże dla Jubilatów
17:30 +Marianna (10 rocz.) +Stanisław (15 rocz.)
+Wacław z rodz. Turowiczów
SOBOTA, 14 sierpnia 2010
06:30 +Piotr Kosa (miesiąc od pogrzebu)
Kaplica Sióstr: +Mirosław Motuk (greg14)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Anny z okazji urodzin
08:00 +Julita +Stanisław Andrulewicz
09:00 O błog. Boże dla Energetyków i ich rodzin z
okazji ich Święta
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Anna +Wincenty Ogórkis
17:30 +Józef Polanis (14 rocz.)
17:30 +Marianna Malinowska (6mc)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA, 15 sierpnia 2010
– UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
07:00 +Józef +Józefa Baranowscy
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Marianny Dziemido w 101 rocz.
urodz. i dla Justyny i Karola w 5 rocz. ślubu
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 (LT)
Krasnowo: +Mirosław Motuk (greg15)
17:30 +Romuald Markiewicz i z rodz. Polakowskich
PONIEDZIAŁEK, 16 sierpnia 2010
06:30 +Stanisława +Wacław Jatkowscy +Bronisława +Wacław Miszkiel
06:30 +Mirosław Motuk (greg16)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i zgodę w rodzinie dla
Ireny, Ewy, Piotra i Waldemara
08:00 +Andrzej +Anna Lewkiewicz i ich rodzice
08:00 +Wincenty +Witold Pachutko +Jan +Weronika Klucznik
17:30 +Wojciech Ogórkis
17:30 +Tomasz Draugialis (23 rocz.)
WTOREK, 17 sierpnia 2010
06:30 +Wacław Bobrowski (5 rocz.)
06:30 +Mirosław Motuk (greg17)
08:00 +Wincnety +Stefania +Teofila Dziemitko
+Józef +Józefa +Ludwika
08:00 +Stefania +Zygmunt Luto
17:30 +Adam Jakubowski
17:30 +Maria (21 rocz.) +Zofia +Franciszka z rodz.
Tujakowskich i Buczackich

SIEWCA

ŚRODA, 18 sierpnia 2010
06:30 +Marta Gulan (9mc)
06:30 +Mirosław Motuk (greg18)
08:00 +Szczepan Poświatowski
08:00 +Jan Andrulewicz +Stanisława +Feliks Staśkiel
08:00 +Józef +Anna Masianis
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Karoliny w 1 rocz.
urodz., Dominika w 5 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę
MB Sejneńskiej dla Izabeli Staręga
CZWARTEK, 19 sierpnia 2010
06:30 O błog. Boże dla Bolesławy Maksimowicz
06:30 +Bolesław i z rodz. Małkińskich i Meyzów
08:00 +Antoni +Józef i z rodz. Suchockich
08:00 +Mirosław Motuk (greg19)
08:00 +Anna Wirbał +Jan +Józef +Katarzyna +Józef +Apolonia +Aleksander +Jadwiga +Maria Waszkiewicz
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Bolesławy
17:30 +Józef (6 rocz.) +Zbigniew +Krzysztof Namiotko
PIĄTEK, 20 sierpnia 2010
06:30 +Wiktoria +Michał Komorowscy
06:30 +Mirosław Motuk (greg20)
08:00 +Jan (rocz.) +Hilaria (rocz.) Święciccy
08:00 +Paulina +Leon +Teresa +Stefan z rodz. Magalengo
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Ireny i Jerzego Zajkowskich w 53 rocz. ślubu
17:30 +Remigiusz Faszczewski (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 21 sierpnia 2010
06:30 +Eugeniusz Siemionkiewicz +Jan +Stanisław +Józef
06:30 +Mirosław Motuk (greg21)
08:00 +Józef Baran (5 rocz.)
08:00 +Edward Simniszko (2mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz +Jerzy
Budowicz
17:30 +Eugeniusz Woźnialis (6mc)
NIEDZIELA, 22 sierpnia 2010
07:00 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy i z rodz.
Wołyniec
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 Dziękczynna w 80 rocz. urodz. Tadeusza
Leszczyńskiego i o błog. Boże
13:00 (LT)
Krasnowo: +Mirosław Motuk (greg22)
17:30 +Franciszek Pachutko (14 rocz.)

Modlitwa
do Matki Bożej Sejneńskiej
O, Cudowna i Łaskawa Pani Sejneńska. Biegnę
do Ciebie i niosę wszystkie moje prośby, westchnienia i całe moje życie. Składam je przed Tobą,
przed Twym macierzyńskim pogodnym obliczem,
u stóp Twoich i Twego Syna - jako chore, znękane
dziecko. Ukochana Królowo Sejneńska.
Zwróć swe łaskawe oblicze ku mojej sprawie:
uzdrów chorych, pociesz strapionych i cierpiących, daj nawrócenie grzesznikom, a konających
szczęśliwie przeprowadź przez próg wieczności,
wybaw dusze z czyśćca. Amen.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.) diakon i męczennik. Uczmy się od niego ofiarować Panu Bogu
wszystko, nie wyłączając samych siebie.
– 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, która
idąc za wzorem św. Franciszka z Asyżu, wybrała
życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych
od jej imienia klaryskami (wspomnienie obowiązkowe);
– 12 VIII – św. Joanna Franciszka de Chantal
(1572-1641), zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
– wizytek (wspomnienie dowolne).
– 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257),
prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił
się misjom w różnych częściach naszego kraju;
jego życie było przepełnione czcią do Matki Bożej
(wspomnienie obowiązkowe);
– 18 VIII – bł. Sancja Szymkowiak (1910-1942),
wielkopolska serafitka, która podczas ostatniej
wojny wielu ludzi nazywało „aniołem dobroci”
(wspomnienie obowiązkowe);
– 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i Doktora Kościoła, wielki
myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią
Europy” (wspomnienie obowiązkowe);
– 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który
odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety
o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię Świętą; nazwano go „papieżem dzieci” (wspomnienie
obowiązkowe).

Pani Aleksandrze Faszczewskiej
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci
męża Remigiusza
składają członkowie
Stowarzyszenia Ziemia Sejneńska
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