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MOC SŁOWA
Niedziela XXVII Zwykła – 03.10.2010
Łk 17,5-10 

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam 
wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę 

jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 
»Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, 
a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 
powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź 
do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj 
mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem 
i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy 
dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu pole-
cono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, 
co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”. 

Refleksja niedzielna:
„Czegóż to nie zrobiłam dla swoich dzieci!” 

– skarży się zirytowanym i podniesionym głosem 
w autobusie starsza pani, która siedzi tuż za mną. 
„Harowałam jak wół, żeby miały się lepiej niż ja. 
Ale podzięki nigdy od nich nie usłyszałam!” Rów-
nież uczniowie Jezusa powinni harować jak woły 
dla Ewangelii, l nie powinni oczekiwać na żadną 
podziękę, l to ma być Ewangelia – Dobra Nowina? 
Raczej jest orędziem, którego trudno słuchać – nam 
ludziom, oczekującym „nagrody”, a przynajmniej 
słowa podzięki, za każdą pracę, zwłaszcza dobrze 
wykonaną. Nawet jeśli robimy tylko to, co powin-
niśmy robić, nie chcemy i faktycznie nie czujemy się 
bezużytecznymi sługami. 

Ale w relacjach z Bogiem liczą się widocznie inne 
kryteria. Bóg nie jest nam winien żadnej podzięki, 
żadnej nagrody. Niezależnie, jak bardzo jesteśmy 
pobożni, jak wielka jest nasza uczciwość, z jakim 
zapałem angażujemy się w słuszne sprawy, Bóg nie 
musi nas za cokolwiek wynagradzać. Nie mamy do 
tego żadnego prawa. Być może jednak i w naszym 
życiu przejawia się „podzięka Boga”? W wielu małych 
znakach błogosławieństwa, w szczęśliwym przypad-
ku, w uśmiechu mojej małej siostry, po skończonej 
robocie.

Warto byłoby się w tym tygodniu zastanowić, 
gdzie spotyka mnie takie szczęście – takie oznaki 
„podzięki Boga”, które przecież nie są same przez 
się oczywiste. Warto byłoby szeroko otworzyć oczy 
i dostrzec, gdzie można byłoby zrobić zupełnie niepo-
strzeżenie dla kogoś coś dobrego, l to nie oczekując 
na żadną podziękę.

Niedziela XXVIII Zwykła – 10.10.2010
 Łk 17,11-19 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 
przechodził przez pogranicze Samarii i Ga-

lilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprze-
ciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się 
z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj 
się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, 
pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczysz-
czeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdro-
wiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, 
upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był 
to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Ża-
den się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: 
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Refleksja niedzielna:
Pewien mężczyzna opowiada, jak swego czasu 

nieomal nie umarł na pustyni z pragnienia i jak wtedy 
gorąco zaczął w swoim nieszczęściu modlić się do 
Boga. Na pytanie, czy Bóg wysłuchał jego modlitwę, 
odpowiedział: „Nie. Po prostu znalazł mnie Beduin, 
który wziął mnie na swego wielbłąda i ocalił”. O tej 
nieco humorystycznej opowieści przypomniała mi 
historia o dziesięciu trędowatych z dzisiejszej Ewan-
gelii. Gdy stwierdzili, że zostali uzdrowieni, dziewię-
ciu z nich przyspieszyło kroku, aby jak najprędzej 
otrzymać od kapłanów oficjalne potwierdzenie 
uwolnienia od trądu, odzyskania czystości pozwa-
lającej im znowu żyć wśród ludzi. Dziesiąty także 
przyspieszył kroku, ale w kierunku przeciwnym, by 
jak najprędzej powrócić do Jezusa, podziękować Mu 
i uwielbić Boga. A Jezus powiedział mu: „Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdrowiła”. Dlaczego?

Oczyszczeni z trądu zostali przecież wszyscy! Dla-
czego tylko dla niego jednego jego wiara okazała się 
zbawienna? Nie chodzi przecież o samo uzdrowienie. 
Dla samego uzdrowienia wiara ta nie miała żadnego 
znaczenia. Wszyscy zostali oczyszczeni z trądu. Ale 
miała znaczenie dla życia. Tylko ten, kto wierzy, widzi 
w swoim uzdrowieniu zbawienne dotknięcie Boga 
albo jest w stanie w Beduinie dostrzec zbawienną 
ingerencję Boga. Tylko dla tego, kto wierzy, Bóg na-
prawdę działa w jego życiu. Wiara ta nadaje życiu 
swoistą jakość: Mogę w swoim życiu brać pod uwagę 
Boga, czuć się przez Niego obdarowanym i prowa-
dzonym. Wiara ta może się rozwijać jednak tylko 
wtedy, gdy uważnie i w poczuciu wdzięczności przy-



3Nr 41/2010

MOC SŁOWA Intencje modlitwy na październik
Ogólna: Aby uniwersytety katolickie stawały się 
coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu 
Ewangelii można doświadczać harmonijnej jed-
ności, łączącej wiarę i rozum.
Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyj-
nego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, że 
zadanie głoszenia Chrystusa stanowi konieczną 
i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim 
powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
3 października 2010
Słowo Boże: Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
Rozpoczyna się 66 Tydzień Miłosierdzia
Dzisiaj ofiary składane do puszek są przeznaczone na 
duszpasterstwo charytatywne diecezji ełckiej

PONIEDZIAŁEK, 4 października, 
wsp. św. Franciszka z Asyżu
Słowo Boże: Ga 1,6-12; Łk 10,25-37
Tydzień Miłosierdzia

WTOREK, 5 października 2010, 
wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dz.
Słowo Boże: Ga 1,13-24; Łk 10,38-42
Tydzień Miłosierdzia

ŚRODA, 6 października 2010, 
wsp. św. Brunona, prezb.
Słowo Boże: Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4
Tydzień Miłosierdzia

CZWARTEK, 7 października 2010, 
wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Słowo Boże: Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
Tydzień Miłosierdzia
Parafialny Dzień Wspólnot Różańcowych

PIĄTEK, 8 października 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ga 3,7-14; Łk 11,15-26
Tydzień Miłosierdzia. Pielgrzymka maturzystów Die-
cezji Ełckiej na Jasną Górę

SOBOTA, 9 października 2010, 
wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b.
Słowo Boże: Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
Tydzień Miłosierdzia

NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
10 października
Słowo Boże: 2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
X Dzień Papieski, modlimy się o rychłą kanonizację 
Sługi Bożego Jana Pawła II
Dzisiaj zbiórka ofiar do tzw. puszek na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia – żywy pomnik Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK, 11 października 2010, Dzień po-
wszedni
Słowo Boże: Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; Łk 11,29-32

WTOREK, 12 października 2010, 
wsp. bł. Jana Beyzyma, prezb.
Słowo Boże: Ga 5,1-6; Łk 11,37-41

ŚRODA, 13 października 2010, 
wsp. bł. Honorata Koźmińskiego prezb.
Słowo Boże: Ga 5,18-25; Łk 11,42-46

CZWARTEK, 14 października 2010, wsp. św. Kaliksta 
I papieża, m., św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz.
Słowo Boże: Ef 1,1-10; Łk 11,47-54
Dzień Edukacji Narodowej, modlimy się za nauczy-
cieli, wychowawców i katechetów

PIĄTEK, 15 października 2010, 
wsp. św. Teresy z Avila od Jezusa, dz., dK.
Słowo Boże: Ef 1,11-14; Łk 12,1-7
Światowy Dzień Niewidomych, modlimy się za nie-
widomych

SOBOTA, 16 października 2010, 
wsp. św. Jadwigi Śląskiej
Słowo Boże: Ef 1,15-23; Łk 12,8-12
Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową

NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
17 października 2010
Słowo Boże: Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8

glądamy się swojemu życiu. Dlatego może dobrze 
byłoby chociażby tylko w nadchodzącym tygodniu 
dokładniej przyjrzeć się w tym duchu swojemu życiu 
i każdego dnia wieczorem złożyć je z wdzięcznością 
w ręce Tego, który mi je darował.

Kwiatki Proboszcza z Ars
Gdy któregoś dnia brat Atanazy, dyrektor szkoły z Ars, poskarżył się, że jego koń zboczył z drogi 

i wóz wylądował w rowie. Proboszcz okazał mu współczucie i dodał: – Przyjacielu św. Antoniemu ni-
gdy to się nie wydarzyło. Trzeba było go naśladować.  – Książe Proboszczu, a jak to się św. Antoniemu 
udawało? – Zawsze chodził piechotą, odrzekł Proboszcz.  

                                                                                                                                          Zapiski z Ars
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Z jakim przestajesz...

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Różaniec 
– skarb, który trzeba odkryć

Październik - to czas, kiedy częściej niż zwy-
kle bierzemy do ręki różańce i za przyczyną 
Maryi zanosimy naszą modlitwę do Boga. 

Jednak nietrudno zauważyć, że modlitwa różań-
cowa nie jest zbytnio popularna wśród naszego 
młodego pokolenia. Żyjemy w czasach, w których 
wszystko przelicza się na pieniądze, mówimy na-
wet, że czas - to pieniądz, dlatego trudno się dziwić 
wątpliwościom zagonionej młodzieży co do sensu 
„klepania” Zdrowasiek. 

Co więc robić, aby przekonać ją, że czas po-
święcony na modlitwę, to nie jest czas stracony? 
Wydaje się, że szczególnie ważny jest tu osobisty 
przykład i autentyczne świadectwo dotyczące 
miejsca modlitwy różańcowej w naszym życiu. 
Warto też podpowiedzieć młodemu człowiekowi, 
że Różaniec jest taką formą modlitwy, która może 
towarzyszyć nam wszędzie, a zwłaszcza w „mar-
twych” momentach dnia, tzn. w drodze do szkoły, 
pracy, w autobusie, w kolejce do urzędu. Dzięki 
Różańcowi ten czas nie będzie zmarnowany. 

Młody człowiek powinien także wiedzieć, że 
jeśli brakuje mu pomysłu na to, jak się modlić, lub 

gdy nie potrafi się już modlić wcale, to właśnie 
Różaniec przychodzi mu z pomocą. Prosta jego 
formuła czyni modlitwę dostępną dla każdego, 
l choć jej początki mogą być pozbawione rado-
ści i pokoju, które płyną z właściwie przeżywa-
nej modlitwy, to jednak naszym zadaniem jest 
uświadomić i przekonać młodego człowieka, że 
pierwszym i najważniejszym celem Różańca, po-
dobnie jak każdej innej modlitwy, jest zwrócenie 
się do Pana Boga. 

Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby 
młodzież na nowo odkryła modlitwę różańcową 
i – za Sługą Bożym Janem Pawłem II – ufać, że 
„jeśli Różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to 
sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć 
dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając 
ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku”. 

A więc chwyćmy za tę „linę ratunkową do nie-
ba” – jak mówił o tej modlitwie jeden z papieży 
i rozważajmy tzw. tajemnice życia Jezusa i Maryi. 
Może nie tylko w październiku…

 (wyszperane w sieci: Liliana Florek, katechetka)

Znajomości ludzkie to dziedziczna nadzwyczaj delikatna i wymagająca specjalnego rozpoznania. 
Tomasz z Kempis w swym słownym dziełku „O naśladowaniu Chrystusa” w rozdziale pt. „O unikaniu 
zbytniej poufałości” mówi: „Nie każdemu człowiekowi otwieraj serce twoje (Syr 8,19), lecz powierzaj 
siebie mądremu i bojącemu się Boga”(...) „Szukaj towarzystwa pokornych i prostych pobożnych i pra-
wych, prowadzących rozmowy o rzeczach budujących”.

Jakie są nasze rozmowy i o czym, zależy od towarzystwa jakie sobie znaleźliśmy i w jakim sobie 
przebywamy. Jan Paweł II przestrzegał nas przed ludźmi lekkomyślnymi i zepsutymi. Dał nam piękną 
radę: „Z jakimi przestajesz takim się stajesz”.

Niedobre towarzystwo, to także „towarzystwo” złych książek i czasopism, „towarzystwo” bezwar-
tościowych filmów i widowisk, których tak wiele jest dzisiaj w telewizji i internecie. I tutaj obowiązuje 
także zasada  dobierania sobie wartościowego „towarzystwa”. Każda dobra książka jest wspaniałym 
przyjacielem. Z moich jednak obserwacji wynika, że tych dobrych i wartościowych czyta się coraz mniej. 
Ogarnia mnie nieraz proste zdziwienie nad dziwacznością ludzkich gustów. Nałogowcy kryminałów 
i pornograficznej szmiry, ślepi wielbiciele fantastyki, zapaleni czytelnicy nihilistycznej prozy i poezji.... 
Ci sami ludzie nigdy nie czytali, lub zapomnieli Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Sienkiewicza 
i Reymonta, nie czytali wielkiej literatury katolickiej. Nie czytali nawet katolickiego katechizmu, a Pis-
mo Święte mają na półce – i tam sobie ładnie stoi, przykryte kurzem... Nie jest dobrze, ze nasi katolicy 
o mistyce dowiadują się z jakichś buddyjskich broszurek, poglądów na małżeństwo i rodzinę nabywają 
z seriali, a doktryny wiary z sugestywnych gawęd jakiegoś bynajmniej nie katolickiego kaznodziei 
– gwiazdora.

„Z jakim przestajesz, takim się stajesz” - pamiętajmy o tym nawiązując codziennie znajomości 
i wybierając rozrywki.  (Irena)
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Pasterze 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 Epi-
skopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy 
do jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Dzisiejszy tekst mówi w dalszym ciągu o szacunku dla 
całej osoby ludzkiej stworzonej przez Boga w odniesieniu do duchowości jak i cielesności.

Płeć w zamyśle Stwórcy

65 Pierwszym i najważniejszym źródłem 
antropologii chrześcijańskiej jest posłu-

szeństwo wobec Boga, który stworzył człowieka 
«mężczyzną i niewiastą». Trzeba poznawać plan 
Stwórcy, starając się zrozumieć przyczyny i skutki 
tego postanowienia. Stwierdzenie zapisane na 
pierwszych stronach Księgi Rodzaju dobitnie 
i jednoznacznie podkreśla celową odrębność męż-
czyzny i kobiety, ich całkowitą równość w różno-
rodności oraz konieczną komplementarność, która 
sprzyja komunii między nimi.

66 Wzgląd na majestat Stwórcy, a przede 
wszystkim świadomość swego miejsca 

jako stworzenia, każą uznać, iż skoro Bóg stwo-
rzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, zatem 
odmienność płci nie jest ani przypadkowa, ani 
nieistotna, lecz stanowi element pierwotnego za-
mysłu Stwórcy. Wobec tego zarówno «być mężczy-
zną», jak «być kobietą» stanowi równocześnie dar, 
który trzeba każdego dnia przyjmować z wielkim 
szacunkiem i wdzięcznością, oraz zadanie, które-
go wypełnienie stanowi najbardziej pierwotny 
kształt powołania. Wierność temu powołaniu, aby 
«jako mężczyzna» i «jako kobieta» być obrazem 
Boga, domaga się poszanowania głębokiej natury 
męskości i kobiecości zarówno na płaszczyźnie 
ciała, jak również na płaszczyźnie emocji, uczuć 
i życia wewnętrznego. Elementarnym wyrazem 
wdzięczności Bogu za to, że nas stworzył kobie-
tami i mężczyznami, jest unikanie wszystkiego, 
co zaciera różnice płci.

67 Zamierzona przez Stwórcę odrębność 
płci w żadnej mierze nie stoi w sprzecz-

ności z całkowitą równością mężczyzny i  kobiety. 
Nie można jednak tej równości pojmować w spo-
sób uniformistyczny. Jest to równość w różnorod-

ności zadań i funkcji. Zarówno być kobietą, jak być 
mężczyzną to wartość, dar i zadanie.

68 Trzeba pokreślić, że w optyce antropolo-
gicznej Kościoła mężczyzna i kobieta nie 

mogą poprzestać na wzajemnym uznaniu swojej 
równości, lecz muszą być świadomi swej komple-
mentarności. W zamyśle Boga mężczyzna i kobieta 
mają sobie wzajemnie pomagać przede wszystkim 
w samym byciu człowiekiem. Oczywiście komple-
mentarność dotyczy także odpowiedzialności za 
świat i zaangażowania w życie społeczne.

69 Uznanie komplementarności mężczy-
zny i kobiety każe stylem życia uczynić 

«wzajemność». Jest ona niezmiernie istotna nie 
tylko dla duchowości małżeńskiej, ale dla cało-
kształtu relacji między mężczyznami i kobietami. 
Muszą niepokoić pojawiające się tendencje, aby 
traktować płciowość w kategoriach zbyt indywi-
dualistycznych, jakby kobiety i mężczyźni istnieli 
wyłącznie dla siebie samych. Wykluczając życie 
«jedno dla drugiego», a walcząc tylko o «równość», 
można niepotrzebnie zantagonizować mężczyzn 
i kobiety, rozbudzić ich egoizm oraz indywiduali-
styczne roszczenia do samorealizacji.

70 Tymczasem człowiek nie może się 
spełnić inaczej, jak tylko „poprzez bez-

interesowny dar z samego siebie”. Należy zatem 
powrócić do biblijnej antropologii «otwarcia na 
drugiego»”. Wobec natarczywych wypowiedzi, któ-
re w imię tzw. «praw jednostki» odrzucają wzajem-
ne bycie «dla», należy zwrócić uwagę, że struktura 
psychobiologiczna ludzkiej płciowości – bardziej niż 
kwestią wiary – jest przede wszystkim faktem antro-
pologicznym, czyli rzeczywistością obiektywną, którą 
należy poddać racjonalnej refleksji.     (cdn)

Modlitwa za uzależnionych
Maryjo Królowo Polski, Pani moja Tobie, Twojemu potężnemu orędownictwu polecamy naszych 
bliskich, szczególnie tkwiących w różnych nałogach i uzależnieniach. Wyjednaj im, a także nam 
łaskę nawrócenia i uwolnienia od wszelkiego zła i prowadź  nas drogą prawdy i uświęcenia. 
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Ta modlitwa stanowi tak wielką naszą 
radość, tak wielką nadzieję, tak wiel-

ką naszą ufność, wszystko w nią wkładamy. 
Tym różańcem żyjemy, chodzimy z nim do 
dzieci, wstajemy z nim budząc się i kładzie-
my się z nim spać. Z tym różańcem w kiesze-
ni chodzimy po ulicach miasta i wsi, spiesząc 
się do biura, albo do innego warsztatu pracy. 
Z tym różańcem się nie rozstajemy. Myślimy 
jego kategoriami, bo kategorie różańca są 
kategoriami Ewangelii. Cała Ewangelia jest 
w różańcu. Całe życie Chrystusa i Jego Matki. 
Dlatego różaniec jest nam tak bliski i drogi.                                                                                              
                                                                        Jan Paweł II

Z Różańcem Świętym zaprzyjaźniłam się w 
domu, będąc jeszcze dzieckiem. Pamiętam jak 
moja babcia klękała do modlitwy różańcowej 
i zapraszała nas, dzieci. Modliła się w różnych 
intencjach z wielkim skupieniem i powagą. By-
łam bardzo zdziwiona, że tak długo trzeba było 
modlić się wieczorem. Od dziecięcych lat Róża-
niec stał się moją ulubioną modlitwą- modlitwą 
tak prostą i tak bardzo bogatą. 

Modlitwa różańcowa stała się od niepamięt-
nych czasów formą pobożności Ludu Bożego. W 
wielkiej pobożności i ciszy, kontemplując Boże 
tajemnice, odkrywamy potęgę i moc Różańca 
Świętego.

Rozważając tajemnice różańcowe patrzy-
my na życie, mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Pana Jezusa. Odmawiając Różaniec Święty 
rozmawiamy z Maryją. Wiele trudnych spraw  
i problemów naszego życia można rozwiązać 
z różańcem w ręku. Przecież Maryja podczas 
objawień wyraźnie nakazywała ,,Niech ludzie 
się modlą na różańcu:”

W modlitwie różańcowej dziękujemy Maryi, 
że tak bardzo nas kocha i nieustannie wstawia 

się za nami u Pana Boga. Oddajmy się pod Jej 
opiekę, zawierzmy serca i całe życie, chciejmy 
wszystko czynić z Maryją i dla Maryi a przez Nią 
na większą chwałę Bożą.

 W dzisiejszym świecie ludzie zapominają 
o Bogu, przestają się modlić, ich serca są peł-
ne nienawiści, wrogości, zazdrości i przemocy, 
dlatego módlmy się za nich, aby otrzymali ła-
skę nawrócenia. Nasz różaniec święty ofiarujmy 
w intencji [pokoju na świecie, o nawracanie 
grzeszników, pomóżmy Matce Boskiej zmieniać 
świat.

Bądźmy prawdziwymi apostołami Różańca 
Świętego i bierzmy czynny udział w nabożeń-
stwach różańcowych. Niech Matka Boża będzie 
zadowolona z naszego służenia Jej.

O Maryjo, Matko Różańcowa, czuwaj nad 
wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystu-
sa, aby nie zgubić drogi do dobra, nie zatracić 
świadomości grzechu i umieć coraz głębiej ufać 
Bogu i Jego Matce.

                                                                                 (Jadwiga)
Na zdjęciu: 
Cudowny obraz NMP Różanostockiej

Z różańcem 
w dłoniach
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Z różańcem 
w dłoniach

11 października 2009 r. w Rzymie – papież 
Benedykt XVI kanonizował błogosławionego 
arcybiskupa Felińskiego. 

Pierwsza rocznica tej uroczystości skłania do 
refleksji, do zadumy nad głębią jego apostolskiej 
działalności, która czerpała swą żywotność i sku-
teczność ze zjednoczenia z Chrystusem, który był 
dla niego: „Drogą, Prawdą, Życiem”. Współcześni 
nazywali go „chlubą Episkopatu polskiego”, „wier-
nym synem Kościoła”, „męczennikiem za sprawę 
wiary i Narodu”.  

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), 
przeszedł do historii jako Arcybiskup Metropolita 
Warszawski, Założyciel zgromadzenia zakonnego 
Sióstr Rodziny Maryi, długoletni wygnaniec w głę-
bi Rosji, duszpasterz ludu wiejskiego w Dźwiniacz-
ce na Podolu, pisarz ascetyczny i autor cennych 
pamiętników. 

Żył w XIX stuleciu, ale swym działaniem i my-
ślą twórczą wybiegał daleko w przyszłość. Jego 
prace i nawoływania, zmierzające  do odrodze-
nia duchowego i moralnego rodziny i Ojczyzny 
pozostawiły niezatarte ślady w historii narodu 
polskiego i krajów sąsiednich. Przez swoje życie 
i działalność, związane z 10 krajami Europy, stoi 
niejako na pograniczu Wschodu i Zachodu.

O jego patriotyzmie świadczy udział w powsta-
niu wielkopolskim w okresie Wiosny Ludów (1848), 
a o wielkości ducha przyjaźń z poetą i wieszczem 
narodowym Juliuszem Słowackim.

Jego droga życiowa, rozpoczęta na Wołyniu, 
przeprowadziła go poprzez ziemie polskie, biało-
ruskie, litewskie, rosyjskie, ukraińskie i kraje Europy 
Zachodniej: Anglię, Austrię, Belgię, Prusy, Francję 
i zaprowadziła do bram Seminarium Duchowne-
go w Żytomierzu (1851), a potem do Akademii 
Duchownej w Petersburgu. Zaprzyjaźniony z wy-
bitnymi osobistościami epoki, poświęcił się Bogu 
w stanie kapłańskim, by służąc zbawieniu bliźnich, 
owocniej pracować nad odrodzeniem religijnym 
i moralnym Narodu, z wiarą w odzyskanie niepod-
ległości Polski, z nadzieją, że „błyśnie dlań wolności 
zorza”. 

 (Fragment opracowania S. Teresy Antonietty Frącek, RM)

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński Patron Pasterzy 
Kościoła, Apostoł Pokoju i Zgody Narodowej.

Bezgranicznie 
ufał 
Opatrzności 
Bożej

Ofiary złożone 
na remont klasztoru (c.d.)
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont 
klasztoru (wymiana stolarki okiennej) i prace re-
montowe w zakrystii i wewnątrz bazyliki, a także 
na wypłacenie długu za wymianę pokrycia da-
chowego na kościółku w Żegarach i malowanie 
elewacji zewnętrznej.

Idzikowscy Stanisław Joanna Sejny, W. Polskiego 
Paciukanis Romualda Sejny, 22 Lipca 
Paciukanis, Leszczyńska Sejny, 22 Lipca 
Szymańscy Jerzy i Jadwiga Sejny, Łąkowa 
Ignatowicz Mieczysław Stanisława Sejny, Łąkowa 
Wroblewska Marianna. Sejny, Ogrodowa 
Sienkiewicz Albin Krystyna Łumbie 
Anonimowo 
Stefański Zbigniew Kielczany 
Bykowscy Ludwik Sabina Sejny, 1 Maja 
Zielepucha Witold Grażyna Sejny, W. Polskiego 
Ramel Mariusz Marta Marynowo 
Urwanowicz Eugeniusz Halina Sejny, Zawadzkiego 
Jasiewicz  Aniela Sejny, Zawadzkiego 
Michalska  Anna Sejny, Zawadzkiego 
Wilkiel Wincenty Teresa Sejny, Zawadzkiego 
Kalwejt  Jadwiga Sejny, Emilii Plater 
Skrypko Olgierd Stanisława Sejny, W. Polskiego 
Wałukanis Teresa Sejny, Zawadzkiego 
Dąbrowscy Jerzy Anna Sejny, 11 Listopada 
Wołos Barbara Sejny, Nowotki 
Polens Janusz Sylwia Sejny, Konopnickiej 
Kossa Piotr Romanowce 
Krejczman Wichert Sejny, Mickiewicza 
Twardowscy Sejny, Grodzka 
Poszwa Krzysztof Mirosława Sejny, Młynarska 
Anonimowo 
Witkowscy Czesław Helena Sejny, Młynarska 
Tydman Tadeusz Janina Sejny, Konopnickiej 
Sienkiewicz Józef i Anna Sejny, Targowa 
Andrulewicz Jerzy Halina Sejny, Zawadzkiego 
Burdyn Stanisław Barbara Sejny, Świerczewskiego 
Gerwel Zygmunt Teresa Zaruby 
Kulesza Lech i Biruta Gawiniańce 
Wydro Danuta Jan Kielczany 
Maksimowicz Bolesława Posejny 
Pietrewicz Alina Marcin Posejny 
Jakubowscy Marian i Ewa Sejny, Łączna 
Staniewicz Andrzej Helena Radziuszki 
Staniewicz  Maria Sejny, Zawadzkiego 
Moroz  Helena Sojko Waleria Sejny, Piłsudskiego 
Stawieccy Zbigniew Teresa Sejny, W. Polskiego 
Wołkanis Marian Krystyna Sejny, Piłsudskiego 
Anuszkiewicz  Helena Sejny, Parkowa 
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament małżeństwa: 
04/09/2010 
Danuta Damulewicz i Mariusz Namiotko
Renata Hołubowicz i Krzysztof Saładonis
18/09/2010 
Kinga Niewulis i Marek Kartaszow
Bożena Januszko i Wojciech Łucznik

Zapowiedzi przedślubne:
Karol Dąbrowski, kawaler, Sejny, Parafia 

tutejsza i Beata Nalewajko, panna, Bartąg, 
Parafia św. Jana Ew. i Opatrzności Bożej.

Adam Milinkiewicz, kawaler, Sejny, Pa-
rafia tutejsza i Agnieszka Szmajda, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:  
12/09/2010
Karina Staniewicz, Oskar Staniewicz, Paweł Tomkie-
wicz, Mateusz Statkiewicz, Nikola Bugielska.

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. Piotr Mozyro, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

Odeszli do wieczności:
   Aniela Warakomska, Sejny (l. 83) zm. 27/08/2010
   Józef Misiukanis, Klejwy (l. 84) zm. 04/09/2010
   Halina Andrulewicz, Sejny (l. 72) zm. 14/09/2010
   Halina Bęczyk, Sejny (l. 77) zm. 18/09/2010
   Marek Klimko, Sejny (l. 57) zm. 19/09/2010
   Anna Michalska, Sejny (l. 67) zm. 22/09/2010

04/09/2010 

w Sakramencie Bierzmowania 
zostali obdarowani darami Ducha Świętego:

Agnieszka Adamowicz, Magdalena Adamowicz, 
Piotr Andruszkiewicz, Wojciech Bagiński, Damian 
Czeplik, Stanisław Czyżewski, Marcin Dąbrowski, 
Krzysztof Depkun, Dorota Dereń, Paulina Dorosz-
ko, Łukasz Dulewicz, Diana Durtan, Maciej Dzimit-
ko, Paweł Fidrych, Patryk Gliński, Rafał Gobczyński, 
Katarzyna Górska, Mateusz Grabowski, Dawid Gu-
dziewski, Arletta Idzikowska, Lucjan Ignatowicz, Jo-
anna Janczulewicz, Emilia Jodzis, Paulina Jurgiela-
nis, Aleksandra Jurkiewicz, Maciej Jurkiewicz, Daria 
Juszczyk, Michał Kaczanowski, Urszula Kapp, Kinga 
Karczewska, Ernest Karczewski, Ewelina Karłowicz, 
Marta Kaufman, Martyna Kaufman, Dominik Klucz-
nik, Laura Kochańska, Paulina Koncewicz, Marek 
Konopko, Michał Kończal, Dominik Kordowski, 
Klaudia Kozakiewicz, Agnieszka Krajewska, Monika 
Krupińska, Agata Kukolska, Barbara Kwaterska, 
Patryk Ludorf, Anna Luto, Irena Luto, Mariusz Luto, 
Mateusz Luto, Edyta Łabanowska, Natalia Łabutis, 
Adrian Łejmel, Przemysław Łostowski, Norbert 
Maciukanis, Katarzyna Malinowska, Adam Mar-
giewicz, Karolina Michalska, Amadeusz Milewski, 
Bartosz Milewski, Romuald Misiukanis, Angelika 
Miszkiel, Diana Miszkiel, Piotr Miszkiel, Ewelina 
Moroz, Dagmara Nieszczerzewska, Gabriela No-
wak, Patrycja Ogórkis, Adam Ołów, Magdalena 
Pajewska, Marcin Palewicz, Karolina Pawlukowska, 
Martyna Pawlukowska, Anna Pawłowska, Konrad 
Pawłowski, Paulina Pietuszewska, Rafał  Piliczew-
ski, Barbara Polens, Mateusz Polkowski, Łukasz 
Radzewicz, Artur Raglis, Monika Rejmontowicz, 
Paweł  Rutkowski, Łukasz Senda, Barbara Sidor, 
Maciej Sidor, Marcin Sidor, Stanisław Sidor, Do-
minika Sidorowicz, Józef Sienkiewicz, Agnieszka 
Sobolewska, Sylwia Sokołowska, Ewa Staniewicz, 
Rafał Suchodolski, Kornel Syperek, Patryk Szkar-
nulis, Aleksandra Szruba, Damian Terlecki, Łukasz 
Tympalski, Żaneta Warsiewicz, Katarzyna Werelich, 
Paulina Wiźlańska, Bartosz Wiźlański, Wojciech Wo-
łągiewicz, Dawid Wróblewski, Luiza Wydro, Natalia 
Zajko, Aleksandra Zdancewicz, Monika Zdance-
wicz, Artur Zielepucha, Damian Zubowicz, Patryk 
Zubowicz, Urszula Żylińska, Adrian Żyliński, Michał 
Żyliński, Konrad Buchowski.

Kwiatki Proboszcza z Ars
Pewnego upalnego lipcowego dnia ks. 

Vianney chodził z posługą do chorych. Słońce 
paliło niemiłosiernie, więc towarzyszący mu 
ksiądz, widząc, że idzie z goła głową, zapropo-
nował mu swój kapelusz: – Lepiej byś zrobił, 
przyjacielu – odparł mu święty Proboszcz 
– gdybyś pożyczył mi swoją wiedzę i swoje 
cnoty.

                                            Zapiski z Ars 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy 
nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy 

Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej o 
godz. 17.30 połączonej z tym nabożeństwem, które odprawiamy wobec wystawionego w kaplicy Matki 
Bożej Najśw. Sakramentu. A tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca 
w domach. Sługa Boży Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: 
„Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki 
Odkupiciela”. Dzieci zapraszamy na Różaniec w środy i piątki o g. 16.00, a młodzież prowadzi Różaniec 
w piątki o g. 18.00. Nabożeństwo różańcowe w niedzielę o g. 17.00 oczywiście w kaplicy Matki Bożej. 
Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w 
sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi 
może nas Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki 
i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

2 W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 
które przypada we czwartek, 7 października. Na Mszę św. o godz. 17.30 zapraszamy wszystkich 

członków Żywego Różańca a potem wspólne nabożeństwo różańcowe w intencji kapłanów i o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej Parafii. Z racji wspomnienia Matki Bożej Różańco-
wej w naszej Parafii przeżywać będziemy odpust. Uroczystość będzie w niedzielę, 10 października na 
sumie o 11.30 z różańcem i procesją przed Bazyliką, jeśli dopisze pogoda.

3 W Kościele rozpoczynamy dziś kolejny Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie ma 
być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrz-

nym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy 
oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Przy 
kościele zbierane są ofiary na duszpasterstwo charytatywne diecezji ełckiej.

4 Maturzyści naszej diecezji wyruszają z pielgrzymką na Jasną Górę, do Matki Bożej Częstochow-
skiej, aby prosić Maryję o łaski potrzebne w ostatnim roku nauki w szkole średniej i o światło 

Ducha Świętego na egzaminy maturalne. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek, 8 października z nocnym 
czuwaniem i sobotnim powrotem do domu. Z naszych szkół sejneńskich również wyruszą uczniowie 
z nauczycielami i katechetami.

5 Po raz dziesiąty już obchodzić będziemy Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Odwaga 
świętości”. Z pewnością nasze szkoły sejneńskie przygotowują specjalne programy na ten temat 

i będziemy mieli okazję przypominać sobie postać największego z Rodu Polaków umiłowanego Jana 
Pawła II i modlić się o rychłą kanonizację Sługi Bożego. Tego dnia w całej Polsce, u nas także zbierane 
będą do skarbon ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli na fundusz stypendialny dla młodzieży 
uczącej się, zdolnej, ale z ubogich rodzin. Z pewnością stypendium pomoże im w zdobyciu wykształ-
cenia, praktycznego zawodu.

6  Dzień Nauczyciela obchodzić będziemy we czwartek, 14 października. Nauczyciel to ktoś, kto 
towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat swoją wiedzą i mądrością ukazując mu właściwy 

kierunek i przygotowując do dojrzałości w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji życiowych. Na-
uczyciel to autorytet, wzór do naśladowania, to poniekąd mistrz prowadzący ucznia za rękę. Dlatego 
nauczyciel winien cieszyć się zaufaniem rodziców i społeczeństwa. Chcemy prosić Boga o siłę ducha i 
błogosławieństwo dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców. Zapraszamy na wieczorną Mszę św. 
o 17.30 i poprowadzenie modlitwy różańcowej.

7 Niedziela, 17 października jest Światową Niedzielą Misyjną i inauguruje Tydzień Misyjny w 
całym Kościele. Tacę tej niedzieli przeznaczymy na Papieskie Dzieła Misyjne. Gorąco polecam 

ofiarności Parafian!

8 Serdeczne podziękowanie składamy tym, którzy ostatnio ofiarowali dary do naszej Bazyliki: 
siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Sejn, Studzienicznej i 

Augustowa za ofiarowaną złoconą podstawę pod monstrancję na czas wystawienia Najśw. Sakramentu, 
młodzieży bierzmowanej i rodzicom za ofiarowany kielich mszalny, p. Lewończykom za ofiarowane 
dwa klęczniki pięknie zdobione do kaplicy Matki Bożej, pielgrzymom z Pielgrzymki do Santiago de 
Compostela za ofiarowaną jedną z ośmiu ławek do kaplicy Matki Bożej. Bóg zapłać! 

9 Dzieci z klas trzecich i starsze zapraszamy do scholi śpiewaczej, którą prowadzi ks. Piotr Mozyro 
– chętni zgłaszają się do księdza Piotra, a chłopców po pierwszej Komunii św. zapraszamy do 

grona ministrantów – chętni zgłaszają się do księdza Piotra Swędrowskiego.
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Intencje mszalne  03–17.10.2010 r.

NIEDZIELA XXVII, 3 października 2010
07:00 +Teresa Pawlik
Kaplica Sióstr: 7.30: +Gabriela Ludorf (greg3)
08:30 +Anna +Adam Radzewicz
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard 

Obuchowscy 
11:30 Intencja Nieustającego Różańca 
11:30 Dziękczynna za tegoroczne plony i o błog. 

Boże dla parafian z Łopuchowa
13:00 +Antoni +Jerzy Auruszkiewicz +Jan +Anna 

Radzewicz
Krasnowo: Józef Gilis (greg3)
17:30  +Konstanty Gaudzewicz (10 rocz.) i jego 

rodzice
17:30 +Zbigniew Dawidowicz (miesiąc po śmierci)

PONIEDZIAŁEK, 4 października 2010
06:30 +Józef Gilis (greg4)
06:30 +z rodz. Leończyków i Andruszkiewiczów
08:00 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla 

parafian z Gryszkańce
08:00 +Gabriela Ludorf (greg4)
08:00 +Konstanty +Jadwiga +Zygmunt Senda
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Grzegorza
17:30 +Stanisława (3mc) +Jerzy +Jerzy Wiźlańscy
17:30 +Stanisława Winikajtis (13 rocz.) +Józef (25 rocz.)

WTOREK, 5 października 2010
06:30 +z rodz. Kellerów
06:30 +Gabriela Ludorf (greg5)
08:00 +Józef Gilis (greg5)
08:00 +Karolina Klimaniec (9 rocz.)
08:00 +Bronisław +Emilia +Bolesław Jurkiewicz 

+Józef +Aleksandra Żegarscy
17:30  +z rodz. Dudanowiczów i Zdancewiczów 

+Ks. Czesław Matusiewicz
17:30 +Stanisław +Kazimiera Adamowicz
17:30 +Anna +Piotr Łukowscy

ŚRODA, 6 października 2010 
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Jana Jakubowskiego
06:30 +Helena Wojciechowicz
08:00 +Józef Gilis (greg6)
08:00 +Gabriela Ludorf (greg6)
08:00 +Wincenty (2mc) +Anna z rodz. Niewulisów
17:30 +Anna (16 rocz.) +Franciszek Namiotko i ich 

rodzice
17:30 +Stanisław Madejski (8mc)
17:30 +Józef Konewko (2mc)

CZWARTEK, 7 października 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Aniela +Stefan +Stanisław z rodz. Żychliń-

skich
08:00 +Stanisław Jankowski

08:00 +Gabriela Ludorf (greg7)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Magdaleny w 25 

rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Józef Gilis (greg7) 
17:30 +Genowefa Aniszewska i zm. z rodziny

PIĄTEK, 8 października 2010
06:30 +Halina Paszkiewicz (5 rocz.) i zm. z rodziny
06:30 +Gabriela Ludorf (greg8)
08:00 +Edmund Sapiega (6mc)
08:00 +Anna (2 rocz.) +Piotr (7 rocz.) Polgrimas
17:30 +Eugeniusz Luto (7 rocz.)
17:30 +Zdzisław Olejniczak
17:30 +Józef Gilis (greg8)

SOBOTA, 9 października 2010
06:30 +Ignacy +Klara Misiukanis
06:30 +Józef Gilis (greg9) 
08:00 +Rafał Rupiński (8mc)
08:00 +Kazimiera +Wacław Misiewicz +Wiktoria 

+Kazimierz Dąbrowscy
08:00 +Gabriela Ludorf (greg9)
17:30 +Jan Kosiński (16 rocz.)
17:30 +Stanisław Zdancewicz (11mc) 

NIEDZIELA XXVIII, 10 października 2010
07:00 +Alfons Wołyniec (40 rocz.) i zm. z rodziny
07:30 Kaplica Sióstr: +Józef Gilis (greg10)
08:30 +Mieczysław Sapiega i jego rodzice
10:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 

parafian z Zaleskich
10:00 +Romuald Pawełek (4 rocz.)
11:30 +Grzegorz Myszczyński (4 rocz.)
13:00 (LT) 
Krasnowo: +Gabriela Ludorf (greg10)
17:30 +Ireneusz Jarzębowicz (2 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 11 października 2010 
06:30 +Helena Deguć (3 rocz.)
06:30 +z rodz. Jakubowskich
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Magdaleny Nie-

wulis w 80 rocz. urodz.
08:00 +Gabriela Ludorf (greg11)
08:00  +Danuta +Stanisława +Adam  Dec
17:30 Dziękczynna za otrzymanie mieszkania i o 

błog. Boże w rodzinie Lemieszów
17:30 O błog. Boże i miłość dla Justyny i Mariusza 

Poszwa w 1 rocz. ślubu
17:30 +Józef Gilis (greg11)

WTOREK, 12 października 2010
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące tych, którzy 

korzystali z opieki Caritas 
06:30 +Gabriela Ludorf (greg12)
08:00 +Kazimierz Basiaga
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08:00 +Józef Korzeniecki (1 rocz.)
08:00 +Wojciech Domoracki
17:30 +Anna (15 rocz.) +Leon +Stanisław Mazur
17:30  +Henryk Hołdyński (1 rocz.)
17:30 +Józef Gilis (greg12)

ŚRODA, 13 października 2010
06:30 +za zmarłych kapłanów
06:30 +Gabriela Ludorf (greg13)
08:00 +Julia Gaus (5mc)
08:00 +Maria Pawlukanis (3 rocz.) i jej rodzice
17:30 +Anna +Wincenty z rodz. Woźnialis
17:30 +Józef Kobyliński (7 rocz.)
17:30  +Józef Gilis (greg13)

CZWARTEK, 14 października 2010
06:30 +Stanisław +Józef +Bolesław +Tadeusz 

+Paulina z rodz. Żabickich
06:30 +Józef Gilis (greg14)
08:00  O błog. Boże i zdrowie dla Kamila w 1 rocz. 

urodz. i dla rodziny
08:00  +Aleksander +Jadwiga +Jan z rodz. An-

druszkiewiczów
08:00 +Gabriela Ludorf (greg14)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ilony 

Namiotko w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Marianna Malinowska (8mc)

PIĄTEK, 15 października 2010
06:30 +Gabriela Ludorf (greg15)
06:30 +Jadwiga Uminowicz
08:00 +Stanisław Wojtanis (19 rocz.)
08:00  +Józef i z rodz. Wowaków
17:30 +Jadwiga +Leon Wojnowscy +Czesława +Ludwik 

+Grzegorz Minsztyn +Henryk +Mieczysław
17:30 +Józef Gilis (greg15) 
17:30 +Franciszek (23 rocz.) i z rodz. Palewiczów

SOBOTA, 16 października 2010
06:30 O błog. Boże i miłość dla Agnieszki i Radosława 

Gryziewiczów w 6 rocz. ślubu i dla rodziny
06:30 +Gabriela Ludorf (greg16)
08:00 +Janina +Franciszek Jastrzębscy
08:00 +Mateusz +Wincenty Miszkiel
08:00 +Marianna (4 rocz.) +Jan (7 rocz.) +Władysław 

z rodz. Wołkanis (w modl. Wiernych: Dziękczynna 
i o błog. Boże dla Krystyny w 50 rocz. urodz.)

16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Stanisław Buchowski +Helena Bednarko i 

zm. z tych rodzin
17:30 +Józef Gilis (greg16)

NIEDZIELA XXIX, 17 października 2010
07:00 +Helena Deguć (3 rocz.)
07:00 +Gabriela Ludorf (greg17)
Kaplica Sióstr: 7.30: +Józef Gilis (greg17)
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Marian (14 rocz.) +Anna Masianis 

11:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Czesława i 
Czesławy i w 18 rocz. urodz. Moniki

11:30 +Marianna +Antoni Kochańscy 
13:00 O błog. Boże i miłość dla Magdaleny i Michała 

w 1 rocz. ślubu
 +Julia +Ignacy Buracińscy
Krasnowo: Za parafian
17:30  +Zofia Żegarska (10 rocz.)

5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), sio-
stra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia; Ojciec Święty Jan Paweł II zwykł ją nazywać 
„iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła z Polski 
(wspomnienie obowiązkowe);

9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), bi-
skup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego 
IV; spisał on dzieje naszego narodu w swojej kro-
nice (wspomnienie obowiązkowe);

10 X – bł. Maria Angela Truszkowska (1825-
1899), współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr 
Felicjanek zajmujących się biednymi dziećmi 
(wspomnienie obowiązkowe).

12 X – bł. Jan Beyzym (1850-1912), polski je-
zuita, „posługacz trędowatych” na Madagaskarze 
(wspomnienie dowolne);

13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), 
prezbiter, kapucyn, który powołał do życia wiele 
bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważ-
nie żeńskich (wspomnienie obowiązkowe);

14 X – bł. Radzim Gaudenty (pomiędzy 960 
a 970 – pomiędzy 1006 a 1020), przyrodni brat 
świętego Wojciecha, który razem z nim wstąpił 
do benedyktynów, razem z nim przybył do Polski, 
był świadkiem jego męczeństwa i został pierw-
szym arcybiskupem gnieźnieńskim (wspomnienie 
obowiązkowe);

15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), zakon-
nica i Doktor Kościoła, która zreformowała zakon 
karmelitański; była wielką mistyczką (wspomnie-
nie obowiązkowe);

16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), 
żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która 
po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w 
Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów 
miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);

17 X – św. Ignacy Antiocheński († około 117), 
uczeń świętego Jana Ewangelisty i następca 
świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii 
(Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana 
został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym 
z pierwszych Ojców Kościoła (wspomnienie obo-
wiązkowe).



.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 0875162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. Skład komputerowy: Jan Lupo.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.

Z ŻYCIA PARAFII

www.sejny.kuria.elk.pl

(pisane 14 IX 2010 po godzinie 23 w Santiago de Compostella) R. M.

– 14 września 2010 r. Droga z Lourd do Santiago de Compostella.
,,...Autokar skręcił z autostrady i zawiózł nas nad Ocean Atlantycki, nad małą zatoczkę z piaszczystą 

plażą i falą, która z szumem przypływała do brzegu i odpływała z powrotem. Strudzone stopy znalazły 
ukojenie w chłodnej wodzie. Cieszyliśmy się jak dzieci...

Ale to, co czekało nas później – to Dar Nieba i wielkie dzięki Ci za to, Boże.
Opuściliśmy plażę i zaczęliśmy boso wspinać się na wzniesienie, idąc ścieżką prowadzącą wśród 

traw, polnych kwiatów, skałek, aż dotarliśmy do miejsca, gdzie nasz ksiądz Zbigniew przygotowywał 
się do sprawowania Mszy świętej. Ołtarz polowy stanął na skale, za którą rozciągał się zapierający dech 
w piersiach widok na morze, które szumiało, fale uderzały o skały, jego błękit radował oczy. Właściwie 
dwa błękity: wody i nieba.

To tutaj, obok skałki z rosnącą na niej kępką skromnych kwiatków, rozpoczęła się Msza święta. 
14 września – Święto Podwyższenia Krzyża, więc Słowo Boże o znaczeniu krzyża w życiu chrześcijanina 
i moja ulubiona pieśń:

 ,,Zbawienie przyszło przez krzyż
 Ogromna to tajemnica.
 Każde cierpienie ma sens, 
 Prowadzi do pełni życia...”
Stojąc przed ołtarzem,modląc się – podziwialiśmy Dzieło Stworzenia!! Coś ściskało za gardło, łza 

wierciła w oku... Ale w chwilach,gdy Dzieło Boga– piękny krajobraz – w połączeniu ze Słowem Bożym 
swą magiczną siłą poruszą serce, łzy mają prawo płynąć.

Wspólna fotografia z oceanem w tle – to ostatnia chwila pobytu w tym niebiańskim zakątku naszej 
ziemi. Trzeba zabrać ten obraz, który wrył się serce, ze sobą w dalszą drogę. Jak skarb. To Dar Boga. 
Dziękuję Ci, Panie.”

Zapiski pielgrzyma


