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Słowo Boże nie jest żadną drobnostką! Pierwszymi
słowami Jezusa do Apostołów było wezwanie:
„Idźcie i nauczajcie”. Chce nam przez nie pokazać,
że nauczanie powinno być na pierwszym miejscu.

MOC SŁOWA
Niedziela XXIX Zwykła – 17.10.2010
Łk 18,1-8

Niedziela XXX Zwykła – 24.10.2010
Łk 18,9-14
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ezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i
nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do
niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem
rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani się
z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza
mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”.
I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy
sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę
swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają
do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?”.
Refleksja niedzielna:
Nie, Bóg Biblii nie jest żadnym „nieporuszonym
Poruszycielem”, chociaż w teologii przez długi czas
uważano Go właśnie za takiego. Jest Bogiem, który
pozwala siebie poruszyć i ubłagać. Już Księga Wyjścia opisuje Boga jako Tego, który słyszy skargi ludzi
i ich wysłuchuje, i widzi niedolę ludzką, i z niej wybawia. Również dzisiejsza Ewangelia mówi o Bogu,
którego można poruszyć i sobie zjednać. Słuchając
o natrętnie, nieustępliwie proszącej wdowie, której
prośbom w końcu ulega nawet ten surowy i niesprawiedliwy sędzia, aby wreszcie dała mu spokój, mamy
ochotę szczerze i ze zrozumieniem się uśmiechnąć.
Jezus dał wyraz w tej przypowieści i dobremu poczuciu humoru czy sytuacyjnego komizmu, i życzliwej
znajomości ludzi. Bóg pozwala się poruszyć. Nie chce
dać się prosić bez końca, ale – na swój sposób – jest
niejako zdany na prośby i wiarę ludzi. l w tym duchu
należy odczytywać poważne pytanie, jakie stawia
Jezus na końcu dzisiejszej perykopy: „Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”
Tak, Bóg jest Tym, który jest zdany – na naszą wiarę.
Zważajmy w najbliższym tygodniu, bardziej niż zwykle, na głośne i ciche, łatwe do spełnienia i kłopotliwe
prośby ludzi i Boga.



ezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę
przypowieść: ”Dwóch ludzi przyszło do świątyni,
żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,
lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika«. Powiadam wam: Ten odszedł
do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się uniża, będzie wywyższony”.
Refleksja niedzielna:
Dzisiaj powinienem po prostu zastanowić się
nad sobą i postawić sobie pytanie: Gdzie jest moje
miejsce? Po której stoję stronie? Jezus opowiada
historię o dwóch mężczyznach, którzy dokładnie
wiedzą, po której stronie stoją. Jeden oczywiście po
stronie dobra. W każdym razie jest o tym sam święcie
przekonany. Uważa się za sprawiedliwego, uczciwego i dobrego, l tak przedstawia się też Bogu: Jestem
uczciwy, sprawiedliwy i dobry. Drugi, o którym mówi
Jezus, ma też pewne zdanie o sobie i jedynie mówi:
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. A ja?
Powinienem tylko zastanowić się nad sobą, spojrzeć w swe serce i zapytać siebie: Gdzie jest moje
miejsce? Po której stoję stronie? Oczywiście, Jezus
w swojej przypowieści nieco przesadza, żeby skłonić
nas do refleksji. W rzeczywistości nic nie występuje
w stanie „czystym” – ani dobro, ani zło. Przypowieść
Jezusa, mimo tego uproszczenia, zachęca jednak do
namysłu i postawienia sobie banalnego pytania: Co
miałbym do powiedzenia Bogu o samym sobie? Jak
bym się Mu przedstawił? Dobre pytanie, czyż nie?
Wpierw jednak trzeba by wejść do samego siebie
i zapytać się: Gdzie jest moje miejsce? Po której stronie stoję? Być może uczciwych, gdyż oni najlepiej
wiedzą, że mogą zadowolić Boga.
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Nauczanie Jana Pawła II
O miłości bliźniego

Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół i wrogów. Miłość
do człowieka to pragnienie prawdziwego dobra dla każdego. To troska także o to, by zabezpieczyć to
dobro i odsunąć wszystkie formy zła i niesprawiedliwości.

O ładzie moralnym

Przykazania zostały dane dla dobra człowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego.
One są naprawdę drogą dla człowieka. Sam porządek materialny nie wystarcza. Musi być uzupełniony
i ubogacony przez nadprzyrodzony. Dzięki niemu życie nabiera nowego sensu, a człowiek staje się
doskonalszy.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXIX, 17 października 2010,
Słowo Boże: Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8
PONIEDZIAŁEK, 18 października,
Święto św. Łukasza Ewangelisty
Słowo Boże: 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9
Dzień modlitwy za pracowników Służby Zdrowia.
WTOREK, 19 października 2010,
wsp. św. Męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka
Jogues’a, kapłanów oraz Towarzyszy albo wsp.
św. Pawła od Krzyża, prezb.
Słowo Boże: Ef 2,12-22; Łk 12,35-38
Dzisiaj 26 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi
Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
ŚRODA, 20 października 2010,
wsp. św. Jana Kantego, prezb.
Słowo Boże: Ef 3,2-12; Łk 12,39-48
CZWARTEK, 21 października 2010,
wsp. bł. Jakuba Strzemię, bp.
Słowo Boże: Ef 3,14-21; Łk 12,49-53
PIĄTEK, 22 października 2010,
Słowo Boże: Ef 4,1-6; Łk 12,54-59
SOBOTA, 23 października 2010,
wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św.
Jóźefa Bilczewskiego, bp.
Słowo Boże: Ef 4,7-16; Łk 13,1-9
NIEDZIELA XXX,, 24 października 2010,
Słowo Boże: Syr 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-9.1618; Łk 18,9-14
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Światowy Dzień Misyjny – Niedziela Misyjna.
Początek Tygodnia Misyjnego (24-30 październik).
Dzisiaj taca przeznaczona jest na Papieskie
Dzieła Misyjne.
PONIEDZIAŁEK, 25 października 2010,
Słowo Boże: Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17
Tydzień Misyjny.
WTOREK, 26 października 2010,
Słowo Boże: Ef 5,21-33; Łk 13,18-21
Tydzień Misyjny.
ŚRODA, 27 października 2010,
Słowo Boże: Ef 6,1-9; Łk 13, 22-30
Tydzień Misyjny.
CZWARTEK, 28 października 2010,
Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Słowo Boże: Ef 2, 19-22; Łk 6,12-19
Tydzień Misyjny.
PIĄTEK, 29 października 2010,
Słowo Boże: Flp 1,1-11; Łk 14,1-6
Tydzień Misyjny.
SOBOTA, 30 października 2010,
Słowo Boże: Flp 1,18b-26; Łk 14,1.7-11
Tydzień Misyjny.
NIEDZIELA XXX, 31 października 2010
Słowo Boże: Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10
Dzisiaj taca przeznaczona jest na cele Nuncjatury Apostolskiej w Polsce



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jaką chcemy Polskę
– liberalną czy parafialną?

D

ługa, mroźna zima, późna wiosna, tragiczna
w skutkach katastrofa smoleńska, przyśpieszone wybory prezydenckie, następujące
po sobie powodzie, łzy i rozpacz tysięcy ludzi,
którzy stracili dorobek swego życia. Jak na krótki
okres kilku miesięcy to zbyt wiele, aby ogarnąć
to ludzkim rozumem i racjonalnie wytłumaczyć.
Chciało by się powtórzyć za narodowym wieszczem: „Roku ów, kto cię kiedy widział w naszym
kraju...”.
Jedni mówią o karze Bożej, inni uważają te wydarzenia za znak czasu. Jednocześnie pogarsza się
sytuacja materialna ludzi. Powodzie i nieurodzaj
spowodowały znaczną podwyżkę cen żywności,
a w perspektywie czasu czeka nas następna, znacznie dotkliwsza, związana z podniesieniem stawki
VAT. To wszystko jednak przestaje być w centrum
zainteresowania mediów.
Tematem wiodącym od wielu tygodni jest
sprawa krzyża na Krakowskim Przedmieściu, warszawska i polska Golgota. Pod znakiem Chrystusowej męki, tak jak przed tysiącami lat, spotykają
się ci, którzy stoją po Jego stronie, jak i ci, którzy
z Niego drwią. Ale nie o tym konflikcie chcę pisać,
bo na ten temat powiedziano już w różny sposób
wszystko, co ktokolwiek do powiedzenia miał.
Krzyż zawsze miał i ma swoich czcicieli i tych,
którzy go nienawidzą. Już na Golgocie były świętość i zgorszenie, wielkość i nikczemność i to chyba
nie zmieni się nigdy, co świetnie ukazał na obrazie
„Ukrzyżowanie” piętnastowieczny malarz Derik
Baegert. Tym, co najbardziej przeraziło mnie na
Krakowskim Przedmieściu było zachowanie grupy
młodzieży. Przyszli nocą, prosto z pubów i dyskotek. Część wyraźnie pijana, być może pod wpływem narkotyków. Chłopcy i dziewczęta – przyszli
ojcowie i matki – ordynarni, rozwrzeszczani, wyuzdani i roznegliżowani. Niektórzy trzymali w rękach
butelki z alkoholem. Przyszli, by dokonać zamiany
drewnianego krzyża „czcigodnego Kawału Drewna”, przyniesionego w chwilach narodowej tragedii przez harcerzy, na zrobiony przez siebie krzyż
z puszek po piwie Lech. Przypadek?
Byli wulgarni, pewni siebie, obrażali innych,
tańczyli, całowali się, parodiowali scenę wyboru
papieża Polaka. Wyśmiewali starych ludzi, mogących śmiało być ich dziadkami, dla których trwanie
w tym miejscu było potrzebą serca i nakazem



sumienia. Umawiali się przez internet na: „nowy
profil Drogi Krzyżowej”, zachęcali do wzięcia ze
sobą wuwuzeli, harmonijek i innych piszczałek.
Pytam, kto ich do tego upoważnił, jakie mają
prawo do wyrażania swych opinii w tak ważnej
sprawie ci, którzy poza tym, że zostali urodzeni
i szastają pieniędzmi nadzianych rodziców nie
zrobili jeszcze w swym życiu niczego i wątpliwe,
czy cokolwiek zrobią. Nie znają historii narodu,
jego tradycji, kultury, nie mają pojęcia o Kościele, ewangelii, bo nikt ich tego nie nauczył. Ale
w naszym kraju tak już jest, że o Kościele najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy stoją obok,
a przykazania omijają z daleka, bo stanowią dla
nich przeszkodę.
Ciekawe i bulwersujące jest to, że ta uchowana
(nie wychowana) młodzież dostała zgodę na manifestację i to w godzinach, kiedy w naszym kraju
obowiązuje cisza nocna, a policja, wzywana na
pomoc, nie znalazła powodu do interwencji.
No, ale mamy to, na co usilnie pracowaliśmy
przez wiele lat i pracujemy nadal. To wyraźne
pokłosie Jarocina, Woodstock’a, to realizacja
głośnego hasła – „Róbta co chceta”. Tym ludziom
wmówiono, że Boga nie ma, że Kościół to przeżytek, że z życia trzeba czerpać pełnymi garściami.
Duchową pustkę wypełniają seksem, pijaństwem,
narkotykami, niekończącą się zabawą, roszcząc
sobie od innych coraz więcej, od siebie nie dając
nic. Ze zgrozą myślę, że oni kiedyś zajmą nasze
miejsce i będą decydować o losach narodu.
Ale winni jesteśmy wszyscy, pora uderzyć się
w pierś i zrobić rachunek sumienia. Nie dbamy
o religijne wychowanie naszych dzieci. Pobożność
ograniczamy do niedzieli i większych świąt i to nie
zawsze (często Mszę św. odprawiamy w supermarketach, robiąc zakupy). A gdzie inne nabożeństwa?
Nie są obowiązkowe, to prawda, ale chcąc wpoić
w dziecko wiarę, trzeba je do kościoła prowadzić
często. Uroczystości religijne sprowadzamy do
rodzinnych i towarzyskich spotkań, tradycji lub
obchodzimy je po to, by inni nie wytykali nas
palcami. Pierwsza Komunia św., długo, długo nic,
bierzmowanie i... żegnaj Kościele.
Ile z tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych obchodzi 1-sze piątki? Czy spotkanie z Bogiem dla wielu z nich dobiegło już końca?
(ciąg dalszy na stronie 7)
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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 tekst mówi w dalszym ciągu o szacunku dla
całej osoby ludzkiej stworzonej przez Boga w odniesieniu do duchowości jak i cielesności.

Uprzedmiotowienie ciała ludzkiego

71

Człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha. Nie można ciała ludzkiego
sprowadzać do wymiarów zwykłej materii. Ciało
i duch tak ściśle są bowiem związane w człowieku, że równie dobrze można go nazwać ciałem
«uduchowionym», jak duchem «ucieleśnionym».
Tymczasem współczesny racjonalizm nie czuje
tego dogłębnego i nierozerwalnego związku. Nie
widzi też różnicy między ciałem ludzkim a ciałem
zwierząt. Traktuje więc ciało człowieka jako «tworzywo» do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Chodzi tutaj m.in. o tzw. «porno biznes», gdzie ciało,
płciowość i seksualizm człowieka – postrzegane
jedynie w wymiarze doczesnym i materialnym – są
eksploatowane zarówno z myślą o korzyściach hedonistycznych, jak i ekonomicznych. Chodzi także
o manipulacje genetyczne i sztuczne zapłodnienia,
o manipulacje na embrionach i płodach, o tzw.
biotechnologię aż po wykorzystywanie płodów
ludzkich do produkcji środków kosmetycznych.
Trzeba w tym miejscu powiedzieć z całą
mocą, że urąga godności ludzkiej i budzi gniew Boga ten, kto szukając doznań i przeżyć,
zachowuje się tak, jakby człowiek był tylko zbiorem
mięśni i tkanek – bez serca, bez ducha – podatnych
na reakcje i zdolnych dostarczać przyjemności.
Tymczasem nie istnieje ciało ludzkie w oderwaniu
od konkretnej osoby, która przecież myśli i czuje,
ma osobistą historię i konkretne problemy dnia
codziennego.
Podobnie «oddawanie» swego ciała
anonimowym «klientom», widzom bądź
czytelnikom urąga godności ludzkiej i budzi gniew
Boga, który nigdy się nie pogodzi z upodleniem
człowieka. Chociaż byśmy chcieli, niemożliwe jest
oddać swoje ciało, a zatrzymać swój wewnętrzny
świat. Przeżycia w ciele angażują całe człowieczeństwo, dźwigając je albo upokarzając.
Ciało nie jest publiczną własnością
wszystkich. Nigdy nie jest ono «do
wzięcia» dla każdego i bez zobowiązań. Można je otrzymać od drugiej osoby tylko w darze.
Obdarowanie musi zaś spotykać się z właściwą
i adekwatną odpowiedzią. Nagość ciała zakłada
nagość serca. Jedność ciała zakłada jedność ser-
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ca. Pragnienie przyjęcia daru zakłada gotowość
podjęcia odpowiedzialności i złożenia samego
siebie w darze. Gdy zostanie naruszona ta głęboka prawidłowość jest to «uprzedmiotowienie»
i «przywłaszczenie», a w konsekwencji mamy do
czynienia z «pornografią». Na tym właśnie polega
zło moralne pornografii, że sprzeciwia się prawdzie
o człowieku i zaprzecza pierwotnemu znaczeniu
ludzkiej płciowości, sprowadzając ciało do roli rzeczy zaspakajającej zmysły. W tradycyjnej terminologii zamiast używać terminu «pornografia», który
ma wydźwięk pejoratywny, mówiono, że coś jest
«obsceniczne», czyli nie powinno znaleźć się na
oczach widowni. Zwracano w ten sposób uwagę,
że nagość ciała ludzkiego nie jest czymś «brzydkim» (gr. pornos), lecz czymś głęboko pięknym,
„co nie może być poddane bez wyboru ludzkim
spojrzeniom”, ale winno być otoczone należytą
dyskrecją, aby nie zostało sprofanowane.
Problem jest jeszcze głębszy. Nie chodzi
jedynie o nagość, lecz o jej traktowanie.
Przecież ciało, miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz «obdarowywanie się» kobiecością
i męskością jest wciąż obecne w kulturze oraz
różnorakiej twórczości artystycznej na przestrzeni
całej historii ludzkości i to jako temat szczególnie
ważny. Również w samym sercu Pisma Świętego
znajdujemy Pieśń nad pieśniami. Problemem nie
jest zatem nagość, gdyż ciało ludzkie „samo w
sobie ma zawsze swą niezbywalną godność”, ale
podejście do niej, czyli intencja, a w konsekwencji
sposób jej przedstawienia. „Są (…) dzieła sztuki
mające za temat ciało ludzkie w jego nagości (…),
których oglądanie pozwala nam się skupić (…) na
całej prawdzie człowieka, na godności i pięknie
– także ponadzmysłowym – jego męskości i kobiecości. Dzieła te noszą jakby ukryty pierwiastek
sublimacyjny, doprowadzający widza poprzez ciało do całej osobowej tajemnicy człowieka. Obcując
z takimi dziełami, nie czujemy się zdeterminowani
ich treścią w kierunku «pożądliwego patrzenia»
(…). Ale są także dzieła (…), które budzą sprzeciw
(…) ze względu na sposób (…) ukazania.
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(ciąg dalszy na stronie 6)
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Zatem podstawą ewangelicznej hermeneutyki ciała ludzkiego jest klimat
sprzyjający czystości, którego tworzenie postuluje
Humanae vitae. Jest on niezbędny, by w spotkaniu
z ciałem ludzkim rozwijały się w nas doznania
i wartości godne człowieka. Tylko wówczas, gdy
pożądliwość nie zawęża perspektywy i nie banalizuje spojrzenia na ciało, można dostrzec w nim
całą prawdę i bogactwo człowieka oraz zrozumieć
wpisane w nie powołanie, aby być oblubieńczym
darem.
Ciało ludzkie jest poniewierane nie tylko w kontekście erotycznym. Z bólem
i z poczuciem wielkiego zawstydzenia musimy
się upomnieć o poszanowanie zwłok ludzkich.
Wydawało się, że pamięć o obozach koncentracyjnych i gułagach, pamięć o pseudomedycznych
doświadczeniach i o zbrodniczych pomysłach, aby
skórę ludzką, włosy, kości i ciała traktować jak surowce przemysłowe raz na zawsze wpiszą w świadomość społeczną konieczność bezwzględnego
szacunku dla człowieka po śmierci. Cóż zatem
powiedzieć o wystawach spreparowanych zwłok
ludzkich? Cóż powiedzieć o dochodzących – na
razie z zagranicy – wiadomościach o cynicznych
praktykach przy kremacji zmarłych? Cóż powiedzieć o urągających godności ludzkiej warunkach
przechowywania zwłok po wypadkach i przestępstwach. To jest bezczeszczenie zmarłych. To jest
zachowanie uznawane przez tysiąclecia za niegodne człowieka. Są granice, których przekraczać nie
wolno. Wolności nie wolno mylić ze swawolą. Jeżeli
poszczególnym jednostkom brakuje zdrowego
wyczucia, jeżeli chęć zysku zaślepia, to państwo
ma zawsze obowiązek stawać w obronie przyzwoitości publicznej.
W tym kontekście trzeba się poważnie zastanowić nad filmami z gatunku
horroru i nad tego typu grami komputerowymi
oraz nad wszelkimi tzw. działaniami artystycznymi,
które z krańcowym cynizmem profanują majestat
śmierci i banalizują ciało ludzkie. Czy naprawdę
nie niszczą one wrażliwości? Jak długo jeszcze
producenci będą tłumili głosy rozsądku płynące
od pedagogów, psychologów i psychiatrów? Jak
długo rodzice będą się uśmiechali nad tym, jak
nad nieszkodliwym dziwactwem?
Przekazujmy też następnym pokoleniom
atmosferę zamyślenia i pogody, jaka panuje na naszych cmentarzach. Niech maskarada,
jaką próbuje się przeszczepić na nasz grunt, spotka
się z jednoznacznym odporem. (cdn)
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Wątpiącym d
o trzeci miłosierny uczynek względem duszy
człowieka. Co to znaczy zwątpić? To znaczy być
czegoś pewnym, ale na skutek okoliczności,
przyczyn zachwiać się w tej pewności. Zwątpienie,
o którym będziemy mówić, dotyczy wiary w Boga,
wiary Bogu. Człowiek głęboko wierzący jest pewny, że
to, co powiedział Bóg, jest prawdą. Bóg mnie nigdy nie
okłamał. Dał słowo i dotrzymał. Dał obietnicę i spełnił.
Bóg jest wierny! „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa
moje nie przeminą” (Mk 13, 31). Ani jedna jota, ani
jedna kreska nie zmieni się w tym, co powiedział Bóg,
aż się wszystko wypełni.
To jest pewność w wierze. Jest takie wydarzenie
ewangelijne, które najlepiej nam zilustruje, co znaczy
zwątpić. Po rozmnożeniu chleba apostołowie płynęli
w stronę Kafarnaum. Morze było niespokojne.
Fale i wiatr miotały łodzią. O czwartej straży nocnej,
czyli między godziną trzecią a szóstą, uczniowie zobaczyli, że idzie do nich po morzu Pan Jezus. Uczniowie
z przerażenia krzyczeli. Jezus rzeki do nich: „Odwagi!
To Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27). Wtedy Piotr
zawołał: „Panie, jeśli to Ty naprawdę jesteś, każ mi
przyjść do siebie powodzie” (Mt 14, 28). Chodź! Wyskoczył Piotr z łodzi i szedł po morzu do Pana Jezusa.
Wtedy mu rozum wrócił do głowy. Uprzytomnił sobie,
że pod nim kilkanaście metrów wody. Wiatr mocny.
SIEWCA

Jaką
chcemy Polskę?
(ciąg dalszy ze strony 4)

dobrze radzić
Przeraził się. Zaczął tonąć. Panie, ratuj mnie, bo ginę!
Jezus wyciągnął rękę, chwycił Piotra i powiedział mu
to zdanie: Człowieku, dlaczegoś zwątpił? Małą masz
wiarę! (por. Mt 14, 22-33). „Wy wszyscy zwątpicie we
Mnie tej nocy” (Mt 26, 31). Błogosławiony kto we mnie
nie zwątpi (por. Łk 7, 23). „Choćby wszyscy zwątpili
w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię” (Mt 26, 33).
Oj, Piotrze! Nie boję się zwątpienia. Jeśli po zwątpieniu potrafię więcej wierzyć, ufać i kochać, błogosławione jest to zwątpienie. Ale zwątpienie może być
początkiem niewiary. I tego się boję.
Potrzebny mi jest ktoś, kto mi dobrze doradzi.
Trudno jest radzić, ale w sprawach wiary często konieczna jest dobra rada, bo stracę wiarę i ucieknę.
Piotrze, a tak było cudownie. Mogłeś iść po morzu.
Dlaczegoś zwątpił? Wróć do pierwszej wiary, do pierwszej gorliwości, bo utoniesz. Ja ci dobrze doradzam,
ale decyzję musisz podjąć sam. Musisz w pokorze
wyznać: Panie, Ty naprawdę jesteś Synem Bożym (por.
Mt 4,3). Odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem grzeszny
człowiek (por. Łk 5, 8).
Uważaj, abyś nie zwątpił...

bp Józef Zawitkowski (ks. Tymoteusz)
Nr 42/2010

Dalej. Obrażamy się na tych, którzy nasze dziecko upomną, okrzyczą, ukarzą lub krzywo na niego
popatrzą, bo ślepo wierzymy, że mamy cudowne dzieci. Myślimy tak, bo nie znamy własnych
pociech, bo niestety nie mamy dla nich czasu,
dostrzegamy ich złe zachowanie dopiero wówczas,
gdy zwykle jest już za późno. Często powtarzamy, że chcemy dać dzieciom to, czego sami nie
mieliśmy, nic w zamian nie oczekując. Czy jest to
pogląd słuszny?
I w ten sposób chowamy bezstresowców, egoistów, egocentryków, którym wszystko się należy,
którym wszystko wolno. Oczywiście ktoś powie, że
nie czuje potrzeby chodzenia do kościoła i nie chce
wychowywać dziecka w duchu chrześcijańskim.
Zgoda, każdy ma do tego prawo, ale nie może
zwolnić się od obowiązku wychowania dziecka,
zgodnie z przyjętymi normami współżycia społecznego. Musi ono wiedzieć, że starszym należy
się szacunek, że każdy ma prawo do wyrażania
swych uczuć religijnych, że wokół żyją inni ludzie,
może różniący się od nas, ale mający takie same
prawa. Niestety, wielu w naszym kraju zależy na
tym, aby wpływ rodziców na ich dzieci był coraz
mniejszy i kopiują zachodnie wzorce wychowania,
które okazały się fatalne w skutkach.
Na koniec nasuwa mi się jeszcze jedna refleksja.
W tym samym czasie, gdy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie dochodziło do gorszących
scen z udziałem młodzieży, polskimi ścieżkami
i drogami, w znoju, w skwarze i deszczu wędrowały
tysiące młodych Polaków, by dotrzeć do tronu
Czarnej Madonny. Media odnotowały ten fakt krótką wzmianką, bo przecież widok strudzonych pielgrzymów nie jest medialny. Znacznie ciekawsze
są satanistyczne wyczyny ich rówieśników pod
smoleńskim krzyżem.
Po ostatnich wyborach prezydenckich, szef
sztabu wyborczego obecnego prezydenta z satysfakcją stwierdził, że: „wygrała Polska liberalna, a nie parafialna”. Tę liberalną, wyżywającą się
pod krzyżem oglądamy od dłuższego czasu we
wszystkich programach telewizyjnych. Parafialna,
po trudach i znojach doszła do celu, by zawierzyć
siebie, swych bliskich i cały naród Maryi.
Jaką chcemy Polskę – liberalną czy parafialną?
Wybór należy do każdego z nas.
Marta Babicz
Wyszperane w prasie … parafialnej.



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

Sakrament małżeństwa:

25/09/2010
Ilona Nieszczerzewska i Wojciech Polens
Joanna Brzezińska i Wojciech Kubaszewski
02/10/2010
Ewelina Gryguć i Maciej Soliło

Sakrament Chrztu Świętego:
25/09/2010
Stanisław Rekuć

Odeszli do wieczności:

Konstanty Rapczyński, Daniłowce (l. 83) zm. 04/10/2010
Helena Anuszkiewicz, Sejny (l. 80) zm. 05/10/2010

Rozmyślanie
Cóż przyniosą mi klejnoty,
Zarobione krwią i potem?
Cóż mi życie jest bez cnoty
Choć z perłami, srebrem, złotem?
Cóż mi poklask, duma, pycha
I pochlebców marna zgraja?
Pocóż to, gdy duch usycha
I gdy życie się rozstraja?!
Cóż mi dadzą rozgłos, sława?
Cóż mi da me wyniesienie?
Dym kadzidła?! Niska sprawa.
Kto o marne stoi cienie!
Jeden tylko Władca ludzi.
Stwórca nieba, mórz i lądu,
Gdy dla Niego człek się trudzi
Da nam w straszną chwilę sądu.
Tron i wieniec, szczęście duszy,
Odpoczynek i dla ciała,
Łzy, co płyną tu, osuszy:
Bo tam szczęście, wieczna chwała!

Ofiary złożone
na remont klasztoru (c.d.)
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont
klasztoru (wymiana stolarki okiennej) i prace remontowe w zakrystii i wewnątrz bazyliki, a także
na wypłacenie długu za wymianę pokrycia dachowego na kościółku w Żegarach i malowanie
elewacji zewnętrznej.
Koronkiewicz Regina Sejny, Wojska Polskiego
Korzeccy Stanisław Helena Ropel Bernarda Sejny,
Wojska Polskiego
Jurkiewicz Eugeniusz Henryka Sejny, Zawadzkiego
Zianowicz Alicja i Czesław Sejny, Nowa
Korzenieccy Zofia Stanisław Lasanka
Staśkiel Genowefa Sejny, Konarskiego
Klucznik Monika Sejny, Wojska Polskiego
Giedrojć Witold Wacława Posejny
Luto Jarosław Krystyna Sejny, Zawadzkiego
Teodorowscy Stanisław Jadwiga Sejny, Parkowa
Anuszkiewicz Alicja i Zbigniew Sejny, Ogrodowa
Adukowscy Antoni Anna Sejny, Wojska Polskiego
Letkiewicz Józefa Sejny, Wojska Polskiego
Majewscy Halina i Rajmund Sejny, 1 Maja
Zdancewicz Cecylia Sejny, Mickiewicza
Miszkiel Czesław Regina Sejny, Konarskiego
Wydro Anna Bernard Nowosady
Wilkiel Antoni Grażyna Sejny, Nowa
Zawadzcy Cezary Małgorzata Sejny, Nowa
Zdancewicz Marian Julia Bubele
Radzewicz Danuta Sejny, Konopnickiej
Kulikowska Halina Sejny, Zawadzkiego
Frydrych Henryk Danuta Sejny, Konarskiego
Dziemitko Dariusz Zofia Zaleskie
Wydra Henryk Janina Sejny, Wojska Polskiego
Orzechowscy Antoni Janina Daniłowce
Lubiecka Jolanta, Gibas I A Sejny, Głowackiego
Dębkowscy Kazimierz Henryka Sejny, Świerczewskiego
Krywanis Tadeusz Małgorzata Sejny, Zawadzkiego
Kupstas Józef Janina Sejny, Konarskiego
Moroz Janina i Piotr, Sejny, Nowa

Ks. Michał Piaszczyński
Sejny, 6 III 1906.



SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

1

Przyszła niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Przeżywać będziemy Tydzień
Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby
mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę
zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia
Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół
jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków
i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, ofiary
na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne. Przybędą do nas klerycy
z Misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów z Pieniężna. Będą się z nami dzielić tematyką misyjną,
będą także mieli w tygodniu w szkołach katechezy misyjne.
Jutro święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jak pamiętamy to święto jest jednocześnie Dniem
modlitw za pracowników służby zdrowia, a więc lekarzy, pielęgniarki, salowe i tych, którzy trudzą
się wokół naszego zdrowia. Wieczorna Msza św. będzie modlitwą za nich, a służbę zdrowia prosimy
o poprowadzenie rozważań Różańca Świętego.
W tym roku po raz pierwszy, we wtorek, 19 października obchodzić będziemy liturgiczne
wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez
papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji 6 czerwca 2010 r. dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba.
Wieczorna Msza św. będzie dziękczynieniem Bogu za beatyfikację ks. Jerzego.
Przed nami druga połowa różańcowego miesiąca. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach i wielu świętych wskazuje na różaniec jako mistyczną
broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie, nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje,
od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania Sługi Bożego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie gromadzimy się na Eucharystii o 17.30, którą łączymy z nabożeństwem
różańcowym. W niedzielę o 17.00, dzieci przychodzą w środę i piątek o 16.00, a młodzież prowadzi
Różaniec w piątek o 18.00. Wszystkich bez wyjątku zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół
Maryi Kościoła.
Przygotowujemy się do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Uporządkujmy
groby zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach. Zadbajmy także o groby zaniedbane,
może w sąsiedztwie naszych bliskich. W listopadzie będzie codzienna modlitwa wypominkowa o godz.
17.00 – kartki wypominkowe znajdują się w kopertach na stoliku pod chórem. Wypełnione składamy
w zakrystii lub kancelarii. Wypominki roczne przyjmowane są w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii
w dniach i godzinach przyjęć. W uroczystość Wszystkich Świętych naszą procesję na cmentarz rozpoczniemy w bazylice o g. 14.00 śpiewem Nieszporów za zmarłych, a potem z modlitwą różańcową pójdziemy na cmentarz stary, gdzie przy kaplicy będzie Msza św. ofiarowana za naszych zmarłych. W Dzień
Zaduszny również będzie procesja na cmentarz nowy poprzedzona o godz. 14.00 śpiewem Nieszporów
za zmarłych i potem procesja modlitewna na cmentarz nowy z Mszą św. na zakończenie.
Caritas Diecezji jak co roku rozprowadza znicze, z których dochód jest przeznaczony na utrzymanie noclegowni dla bezdomnych i stołówek dla ubogich. Nasza parafialna Caritas także
będzie miała możliwość wykorzystania części tego dochodu. Znicze w cenie 3 zł są do nabycia przed
kościołem.
Z radością pragniemy poinformować, że Pani Teresa Rugienis – Witkowska, będąca dotychczas
prezesem naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej została mianowana przez Biskupa
Ełckiego Jerzego Mazura Prezesem Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej. Gratulujemy Pani Prezes
tego wyróżnienia i jest to zobowiązanie dla Parafialnego Oddziału AK, aby jeszcze aktywniej działać
na forum Parafii wspierając w ten sposób Akcję Katolicką Diecezji Ełckiej.

2
3
4
5

6
7

Życzenia

Pani dr Teresie Rugienis Witkowskiej najserdeczniejsze życzenia; wszelkich łask
Bożych oraz owocnej działalności w związku z nominacją przez Biskupa Ełckiego na
funkcję Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej
składają członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sejnach
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Intencje mszalne 17–31.10.2010 r.
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.)
17:30 +Stanisław Fejfer (miesiąc po śmierci)
PONIEDZIAŁEK, 18 października 2010
06:30 +Marta Gulan (11mc)
06:30 +Halina Andrulewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 Dziękczynna w 50 rocz. urodz. i o błog. Boże
dla Bożeny i dla rodziny
08:00 +Gabriela Ludorf (greg18)
08:00 +Józef (4 rocz.) +Aleksander +Maria Węgrzynowicz +Antoni +Maria Pachuccy
17:30 +Grzegorz Bukało +Wacław Makarewicz
17:30 +Wincenty Kowalewski
17:30 +Stefania +Adam +Józef z rodz. Grablun
17:30 +Józef Gilis (greg18)
WTOREK, 19 października 2010
06:30 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
06:30 +Gabriela Ludorf (greg19)
08:00 +Józef Gilis (greg19)
08:00 +Wojciech Perwejnis (rocz.)
08:00 +z rodz. Biernackich i Czernialisów
17:30 +Wojciech Perwejnis (8 rocz.)
17:30 +Stefan Kaufman (15mc)
17:30 +Jadwiga +Piotr +Henryk Dąbrowscy
ŚRODA, 20 października 2010
06:30 O błog. Boże, szczęśliwy zabieg i zdrowie dla
Kornela
06:30 +Gabriela Ludorf (greg20)
08:00 +Józef Gilis (greg20)
08:00 +Stanisław Piotrowski (14 rocz.)
08:00 +Ks. Sylwester +Czesław +Tadeusz +Szczepan
z rodz. Domelów, Marcinkiewiczów i Dziemido
17:30 +Jan Oskroba (10 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Regina +Jan Rucińscy +Genowefa +Władysław +Piotr Koperek
CZWARTEK, 21 października 2010
06:30 +Romuald Pietrewicz (13 rocz.) +Krystyna
+Waleria +Stanisław +Henryk
06:30 +Gabriela Ludorf (greg21)
08:00 +Józef Obuchowski (26 rocz.) i zm. z rodziny

10

08:00 +Józef Gilis (greg21)
08:00 +Halina Benczyk (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Franciszek +Władysława +Roman +Wiktoria z rodz. Jodzis
17:30 +Eugeniusz Woźnialis (8mc)
PIĄTEK, 22 października 2010
06:30 +Romuald +Algiment Klukińscy
06:30 +Jan +Antoni i z rodz. Witkowskich i Szlaużysów
06:30 +Gabriela Ludorf (greg22)
08:00 +Bronisław Jasiewicz (6 rocz.)
08:00 +Henryk +Jolanta Rutowicz
08:00 +Józef Gilis (greg22)
17:30 +Stefania +Józef Święciccy
17:30 +Stefan (21 rocz.) +Zofia Winiewicz
17:30 +Eugeniusz +Teodora Gryszkiewicz
SOBOTA, 23 października 2010
06:30 +Franciszek Iwaszewski (19 rocz.) +Zofia
Giedrojć
06:30 +Gabriela Ludorf (greg23)
08:00 +Józef Gilis (greg23)
08:00 +Marianna Tawrel (6mc)
08:00 +Józef Peryt
16:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów Józefy i Eugeniusza Popiel w 50 rocz. ślubu
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Mariana
17:30 +Robert Milewski (19 rocz.) i zm. z rodz.
Sikorskich i Rekucewiczów
NIEDZIELA XXX, 24 października 2010
07:00 +Antonina +Józef Lewkiewicz
07:30 Kaplica Sióstr: +Józef Gilis (greg24)
08:30 +Olgierd +Antonina Klucznik i ich rodzice
10:00 O błog. Boże i miłość dla Anety i Krzysztofa
Strękowskich w 5 rocz. ślubu
10:00 +Robert Czeszkiewicz (2 rocz.)
11:30 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla
parafian z Łumbii
11:30 +Stanisław +Marianna Moroz
13:00 (LT) +Albina +Antoni Niewulis +Wincenty
+Teofila z rodz. Soroka
Krasnowo: +Gabriela Ludorf (greg24)
17:30 +Helena +Antoni +Janina +Jan Leszczyńscy
PONIEDZIAŁEK, 25 października 2010
06:30 +Mieczysław Żyliński (8mc)
06:30 +Marek Klimko (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Gabriela Ludorf (greg25)
08:00 +Edmund +Kazimiera +Bolesław +Feliks
Tameccy
08:00 +Stanisław Maksimowicz (2mc)
08:00 +Jadwiga +Antoni +Józef +Jan z rodz. Staśkielów i Groblewskich
SIEWCA

17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +z rodz. Lisewskich i Delnickich
17:30 +Józef Gilis (greg25)
WTOREK, 26 października 2010
06:30 +Weronika Okulanis
06:30 +Gabriela Ludorf (greg26)
06:30 +Anna Michalska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Dariusza, Ewy i
ich dzieci
08:00 +Jan +Weronika +Grażyna Wojlanis
08:00 +Witold +Józef +Stefania Żukowscy
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Agnieszka Tubiszewska (7 rocz.)
17:30 +Józef Gilis (greg26)
ŚRODA, 27 października 2010
06:30 +Janina +Wiesław Pachuccy
06:30 +Gabriela Ludorf (greg27)
06:30 +Helena Fiedorowicz (4 rocz.)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Sabiny Wołukanis w dniu imienin
08:00 +Wiktoria (11 rocz.) +Stanisław Marcinkiewicz i ich rodzice
08:00 +Jerzy +Józef +Albin Macianis +Alicja Duda
17:30 +Aniela Warakomska (2mc)
17:30 +Mirosław Skupski (11mc)
17:30 +Józef Gilis (greg27)
CZWARTEK, 28 października 2010
06:30 +z rodz. Budowiczów +Anna +Wiktor +Bartłomiej +Aniela
06:30 +Tadeusz Urbański (3mc)
08:00 +Józefa +Feliks Jastrzębscy
08:00 +Zofia +Franciszek Rasiul +Weronika +Antoni Raglis i ich rodzice
08:00 +Gabriela Ludorf (greg28)
17:30 +Tadeusz Domel i jego rodzice i rodzeństwo
17:30 +Józef Gilis (greg28)
17:30 +Ignacy Okulanis (7 rocz.)
PIĄTEK, 29 października 2010
06:30 +Gabriela Ludorf (greg29)
06:30 +Antoni (25 rocz.) +Andrzej (27 rocz.) z rodz.
Kamińskich i Bobrowskich
08:00 +Czesław Bielecki i zm. z rodziny
08:00 +z rodz. Boraczewskich I Ciruszysów
08:00 +Józef Gilis (greg29)
17:30 +Józef +Wacław Makarewicz i ich rodzice
17:30 +Weronika +Zofia +Stanisław Wojciechowicz
17:30 +z rodz. Markowiaków i Marcinkiewiczów +Jadwiga +Kazimierz +Stanisława +Władysław
SOBOTA, 30 października 2010
06:30 +Bronisław +Aleksandra Durtan +Wincenty
+Zofia Szlaużys
06:30 +z rodz. Łukaszewiczów, Kuźmickich, Kurowskich i Czarniawskich
08:00 +Józef Gilis (greg30)
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08:00 +Halina +Wincenty +Józefa +Feliks Jastrzębscy
08:00 +Piotr +Helena +Piotr +Marianna z rodz.
Mazurkiewiczów
09:00 LT: +Witold +Albina Łukaszewicz +Katarzyna
+Józef +Ignacy
17:30 O błog. Boże dla rodz. Gryziewiczów i Kulesza
17:30 +Gabriela Ludorf (greg30)
17:30 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
NIEDZIELA XXXI, 31 października 2010
07:00 +Józef +Konstanty Misiukanis +Witold
Skrypko
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Marzena Niwińska +Ryszard Panczenko
+Józef +Weronika +Mieczysław +Franciszek
Uminowicz +Józef Romanowski
11:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Jadwigi i Stanisława
Skupskich i o błog. Boże dla Jubilatów
13:00 LT:
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Romuald (7 rocz.) +Ryszard Bielscy +Konstanty +Albina +Franciszek +Adam +Zofia
Pużynowscy

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

18 X – św. Łukasz Ewangelista, wierny towarzysz i współpracownik św. Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych.
Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii (pisanej na polecenie i wg
wskazówek św. Pawła Apostoła), co potwierdzają
Ireneusz (ok. 130–ok. 202), Orygenes (185–254),
jest też autorem Dziejów Apostolskich;
19 X – bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, ur. 14 września
1947 w Okopach, Parafia Suchowola, zm. 19 października 1984 we Włocławku, kapelan„Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa.
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany
z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia;
21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe);
23 X – św. Jan Kapistran (1386-1456), wielki
kaznodzieja franciszkański, działający również
w Polsce (wspomnienie dowolne);
24 X – bł. Jan Balicki (1869-1948), wykładowca
i rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu;
jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich
potrzebujących (wspomnienie obowiązkowe).
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Z ŻYCIA PARAFII

nad Sejnami, widziana
FILMOWY PRZEWODNIK Góruje
z każdego zakątka miasteczka

świątynia, dziś wymieniana w
albumach najwspanialszych katedr Rzeczypospolitej, pomiędzy
tymi, jakie posiadają – Wilno,
Gniezno, Kraków, Oliwa, Sandomierz, Warszawa czy Lwów.

Nieocenionej wartości zabytek kultury sakralnej; nasza cudowna bazylika,
nasz kościół parafialny z cudowną figurą
Matki Boskiej Pani Sejneńskiej – stał się
tematem filmu, rodzajem przewodnika.
Ten krótki, 26 minutowy film objaśnia
wyposażenie bazyliki, co pozwala na zrozumienie – kogo przedstawiają obrazy
świętych, z kim współuczestniczymy w
liturgiach i modlitewnych skupieniach.
Płyta DVD pozwala na odtwarzanie
przewodnika w domowym zaciszu, stanowi też doskonały prezent dla rodziny, przyjaciół mieszkających poza naszą
parafią.

Video w formacie 16:9, czas 26 min.
Wersja„single” (płyta w kopercie) - cena 20 zł. Wersja„pudełkowa” (etui zawiera płytę oraz drukowany
przewodnik „Spacerkiem po bazylice sejneńskiej”) – cena 35 zł.
Film można nabyć w Stowarzyszeniu „Ziemia Sejneńska” oraz w sklepiku siostry Barbary w bazylice.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.kuria.elk.pl
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