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Łk 21,5-19

G

dy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona pięknymi kamieniami
i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy
z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony”.
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi?
I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus
odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł
czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy
mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą
się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz
przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was
będą do królów i namiestników. Będzie to dla
was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość,
której żaden z waszych prześladowców nie będzie
się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele
i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją
wytrwałość ocalicie wasze życie”.
Refleksja niedzielna:
Bóg, o którym mówi dzisiejsze czytanie Ewangelii, faktycznie nie jest bynajmniej miłym Bogiem
– takim, którego chciałoby się przytulić. Nie jest żadnym Bogiem – Przytulanką. Bóg, który rozdziera i rozdziela, i oddziela mnie od najbliższych, nie może być
takim Bogiem, przedstawianym wiernym i całemu
światu pod koniec roku kościelnego. Już w przyszłą
niedzielę będzie się przecież obchodziło uroczystość
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Teologia nazywa naszego chrześcijańsko–żydowskiego Boga „Mysterium fascinosum et tremendum” – Tajemnicą, która fascynuje i zarazem budzi
lęk. Bóg może faktycznie budzić lęk, gdy słyszy się
o kryzysach, kataklizmach i wojnach, o których
wspomina też dzisiejsza Ewangelia. Nawet jeśli dzi-



siejszego czytania nie rozumiemy jako groźby Boga,
a jedynie jako opis elementarnych procesów, jakie
przytrafią się w ludzkiej historii, to i tak pozostaje
dręczące pytanie, dlaczego Bóg w ogóle dopuszcza
takie nieszczęścia i utrapienia. Nikt, żaden teolog,
nie zna gotowej i zadowalającej odpowiedzi na to
pytanie. Ale wiemy, że Bóg wiele spodziewa się po nas
jako wspólnoty i od każdego z nas osobno. Głęboko
też wierzymy, że On ze swej strony dochowa obietnicy i w krytycznych sytuacjach da nam odpowiednie
słowa i mądrość, której nikt nie zdoła się przeciwstawić, i ocali nasze życie. To prawda, nasz Bóg nie
jest żadnym Bogiem–Przytulanką. Jest Tym, który
fascynuje, i kimś całkiem Innym, i być może właśnie
dlatego budzącym lęk.
Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata – 21.11.2010
Łk 23,35-43

G

dy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie
wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś
królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także
nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za
nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał:
”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.
Refleksja niedzielna:
Gdy Jezus umiera, nic już nie możemy zrobić.
Tylko milczeć, i się modlić. A gdy Jezus wisi na krzyżu
i umiera, i jeszcze jest wyszydzany, wtedy też nic nie
możemy zrobić. Tylko oburzać się i złościć, i znowu
się modlić. Prosić: Wszechmocny Boże, zabierz już
swego Króla do swego królestwa. Błagać: Ojcze niebieski, weź swego Syna i wszystkich, którzy muszą
umrzeć, w swoje ręce. To możemy jeszcze zrobić.
Modlić się możemy zawsze. Dobrze o tym wiedzieć.
Zwłaszcza w uroczystość Chrystusa Króla. Niekiedy
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Bóg związuje nam ręce, jeśli tak można powiedzieć.
Wtedy siedzimy albo stoimy pod krzyżem, niektórzy
mają nawet łzy w oczach. Czy to wszystko musiało
się zdarzyć, Boże? – pytamy. Czy Ty, wszechmocny
Boże, nie miałeś żadnej innej możliwości, żeby swego
Syna uczynić królem, królem Żydów i królem całego
świata? Pytanie to stawiamy sobie już dwa tysiące
lat. l przez dwa tysiące lat Bóg cicho na nie odpowiada: Nie, nie było żadnej innej możliwości. Często
tego nie rozumiemy. Nie jest to najgorsze, bo przecież
jeszcze możemy się modlić: Proszę Cię, Boże, daj mi
siłę, bym nie odwracał wzroku od krzyża. Tak możemy się modlić. Taka modlitwa może być zbawienna.
Tak jak w przypadku Tego, który przyjął wolę Bożą i,
umierając na krzyżu, stał się naszym królem.

Jak żyć ze starością...
Starzejemy się od urodzenia i nie w tym cała sprawa,
by dodawać lat do życia, ale by do wydłużających się
lat dodawać życia. Śmierć może być nagła, ale starość
jest zawsze powolna. Daje nam wiele czasu na to, by
kształtowane przez nas właściwości ciała i duszy pomagały nam być w codziennym życiu niezależnymi
jak najdłużej, życzliwymi towarzyszami życia młodych
i otwartymi na spotkanie z Tym, który dopełni naszą
szlachetność...Trzeba mieć zatem obraz własnej starości
już w młodości i korygować w sobie te cechy, z powodu
których unikam ludzi starych, a doskonalić takie, jakie się
w nich podobają i akimi się w nich zachwycam.
Oto kilka rad, które mogą nam w tym pomóc:
– Zgodzić się na własną starość i widzieć ją jako dopełnienie całości życia, a śmierć jako bramę wprowadzającą
mnie w nowe życie.
– Dopasowywać się do zmieniających się uwarunkowań
życiowych nie zatracając swojej tożsamości.
– Nie schlebiać młodym, ale też nie krytykować, lecz
życzliwie im doradzać.
– Przeciwstawiać się nasilającym się z wiekiem słabościom fizycznym i psychicznym. Walkę z nimi trzeba
podjąć wcześnie.
– Troszczyć się o ugruntowanie takich pozytywnych
cech jak tolerancja, cierpliwość, dobroć.
– Okazywać wdzięczność i radość.
– Być otwartym na nowe.
– Jak tylko to jest możliwe, być samodzielnym w życiu
codziennym.
– Uczestniczyć w wydarzeniach życia codziennego.
– Uaktywniać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
– Pielęgnować i pogłębiać istniejące już kontakty oraz
wchodzić w nowe.
– Odpowiednio do swoich możliwości podejmować
zadania w życiu rodzinnym, kościelnym, w środowisku
lokalnym, a nawet o szerszym zasięgu.
Irena
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Kościół również

i dzisiaj jest prześladowany

W

alka z chrześcijaństwem, wszelkie prześladowania uczniów Chrystusa w ciągu całych
dwóch tysiącleci są przede wszystkim najpierw zwrócone przeciwko Niemu, a potem, jako
logiczna konsekwencja, przeciwko tym, którzy wyznają Jego imię.
Pewnie trudnym do zrozumienia jest fakt, że
linia podziału między chrześcijanami a ich prześladowcami (może to zbyt ostre słowo) biegnie, myśląc
po ludzku, mało logicznie. Rozdziela ona często
członków tej samej rodziny, grupy koleżeńskiej,
współpracowników. Przerażające!
Ile osób w ciągu historii chrześcijaństwa straciło
życie, bądź doznawało różnych form dyskryminacji
ze względu na przynależność do Chrystusa, trudno
obliczyć. To pewnie tajemnica samego Boga. Faktem
jest jednak, iż nawet w naszym „cywilizowanym”
dwudziestym pierwszym wieku, co roku ginie za
wiarę sto siedemdziesiąt tysięcy chrześcijan. 200
milionów chrześcijan doznaje systematycznych i na
ogół bardzo brutalnych prześladowań. W ponad 70
państwach prawo do wolności religijnej i wolności
sumienia zupełnie nie jest respektowane. Zaś różnym formom dyskryminacji poddawanych jest ponad 350 milionów naszych braci i sióstr chrześcijan.
Takie są fakty! Nie można ich nie słyszeć. Nie wolno
również nie usłyszeć tego przerażającego krzyku
bólu współczesnych męczenników.
Dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Może to jeszcze niezbyt długa tradycja,
ale po raz wtóry, w całej naszej ojczyźnie, w drugą
niedzielę listopada pragniemy być solidarni z tymi
naszymi braćmi i siostrami, w których codzienne
doświadczenie życiowe wpisane jest cierpienie
ze względu na Chrystusa. Dzisiaj Kościół zwraca
uwagę na cierpiących chrześcijan w Iraku. Ostatnio
usłyszeliśmy i zobaczyliśmy o masakrze dokonanej
w czasie modlitwy w katedrze chrześcijańskiej w
Bagdadzie, stolicy Iraku – zginęło 50 osób, a kilkaset jest rannych. W tym roku szczególnie bliscy
są nam chrześcijanie z Iraku. Oto jak przedstawia
się ich codzienne życie. Statystycznie w społeczeństwie irackim chrześcijanie stanowią zaledwie 1%
populacji. Jest ich około 200 000 na 28 mln Irakijczyków. Jeszcze przed siedmiu laty było w Iraku 1,4
mln chrześcijan. Liczba ta więc drastycznie maleje.
Uchwalona w 2005 roku konstytucja ogłosiła islam
religią urzędową i zagwarantowała, iż cokolwiek
będzie sprzeczne z prawem islamu, będzie uznawane jako antykonstytucyjne. Stąd trudno tu mówić
o jakichkolwiek prawach wyznawców innych religii,
w tym, oczywiście i chrześcijan. Chrześcijanie mają
swoje przedstawicielstwo w parlamencie. Jest ono
jednak niezwykle nikłe – 3 na 275 miejsc.



„Jean-Benjamin Sleiman, arcybiskup rzymskokatolickiego Kościoła w Bagdadzie, mówi, że «jasność
umysłu zmusza do zauważenia, że wszystko zmierza w kierunku rozkładu irackiego chrześcijaństwa.
Muszą wybrać pomiędzy zamknięciem się w swoim
gronie i wtopieniem się w tłum».
Oto kilka przykładów bohaterstwa chrześcijan
żyjących w kraju muzułmańskim, gdzie nie pozwala
się chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary: „Maj 2007 – Radio Watykańskie poinformowało
o porwaniu siedmiu chrześcijan podróżujących minibusem. Zabrano ich do miejsca przetrzymywania
strzeżonego przez uzbrojonych rebeliantów w mundurach sił bezpieczeństwa. Ich ciała odnaleziono na
drodze do Bakuby, obok zwęglonych szczątków pojazdu. Równocześnie w Bagdadzie odnaleziono ciała
24 chrześcijan, noszące widoczne ślady tortur.
Maj 2007 – został porwany i uwolniony dwa
dni później o. Nawrat Hanna. Przez kilka dni był
bity i torturowany. Pomimo zmuszania go przez
muzułmanów do wyparcia się Chrystusa, pozostał
Mu wierny.
Luty 2008 – w czasie drogi krzyżowej w parafii
Świętego Ducha w Karamles porwano 67-letniego
chaldejskiego arcybiskupa Mosulu, Farraja Rahho.
Porywacze domagali się znacznego okupu. Porwany
arcybiskup zmarł. Jego ciało znaleziono na przedmieściach Mosulu.
Październik 2008 – w Mosulu pozostało już tylko
500 chrześcijan. W 2003 było ich tam 25 000. W październiku zbiegło ich z kraju 10 000, ponieważ od
tygodni trwają tu antychrześcijanskie pogromy”.
Te wydarzenia nie napawają optymizmem.
Trudno w nie uwierzyć. Taka jest niestety rzeczywistość, w jakiej żyją nasi bracia i siostry, chrześcijanie.
I dzieje się to wszystko na oczach, tak dbającego o
sprawiedliwość i wszelakie wolności świata, w tak
zwanym „cywilizowanym” XXI wieku.
Dlatego solidarność z prześladowanymi naturalnym obowiązkiem prawdziwych chrześcijan, bo
przecież tworzymy jedno mistyczne Ciało Chrystusa,
nie może być nam obcy los żadnego z naszych braci
i sióstr. Ich cierpienie jest naszym cierpieniem, albowiem „gdy cierpi jeden członek, współcierpią inne
członki” (l Kor 12, 26). Jeden drugiego brzemiona
mamy nosić – to nie tylko zadanie, jakie zostawił
Jan Paweł II polskiej„Solidarności”, ale biblijna, świętopawłowa zasada społecznej solidarności, która
najpierw i przede wszystkim w rodzinie chrześcijan
winna stać się praktyką życia (por. Ga 6,20).
Musimy mieć świadomość, że w cierpiących
i prześladowanych chrześcijanach cierpi i jest prześladowany sam Chrystus.
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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, że kapłan jest odpowiedzialny
przed Bogiem za głoszenie zdrowej nauki Kościoła o rodzinie.

«Soli Deo»

83

Każdy pasterz został ustanowiony przez
Boga i przed Bogiem zda sprawę ze swego posługiwania. Niechaj więc nie tylko słowem
i językiem, ale czynem i prawdą kocha powierzonych mu ludzi. Trzeba jednak, aby bezwzględnie
pamiętał, że ma słuchać tylko Boga i służyć tylko
Bogu. Zawsze jest to konieczne, jednak w szczególny sposób, gdy chce się służyć małżeństwu
i rodzinie. Kapłan musi czuć się pasterzem, a nie
egoistycznie poszukiwać ciepła przy domowym
ognisku. Gdy zacznie szukać, jak podobać się
ludziom, nie będzie sługą Chrystusa. Ta logika
«Soli Deo» wpisana w biskupie zawołanie Prymasa
Tysiąclecia została wypróbowana przez Kościół
w Polsce. Wciąż aktualne jest Słowo Boga: „(…)
włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił
wszystko, co rozkażę. (…) lecz jeśli który prorok
odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu
nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów
obcych - taki prorok musi ponieść śmierć”.

84

Pasterz, który rozumie i wierzy w misterium swego powołania, będzie zatem z bojaźnią Bożą wystrzegał się jakichkolwiek
kompromisów ze światem, jasno i jednoznacznie
zwiastował mu całą prawdę i z miłością, w imię odpowiedzialności, wzywał do nawrócenia. Historia
św. Biskupa Stanisława, głównego patrona Polski,
który legł pod królewskim mieczem na Skałce, broniąc prostolinijnie zasad moralnych, niech będzie
dla wszystkich nieustannym memento, że „Dobry
Pasterz oddaje życie za swoje owce”. Takim samym

memento niech będzie historia jego następcy
na stolicy biskupiej w Krakowie, Jana Pawła II,
który przelał swą krew na Placu Świętego Piotra
akurat tego dnia, gdy bronił życia ludzkiego i miał
ogłosić utworzenie Papieskiej Rady ds. Rodziny
oraz powołać Instytut Studiów nad Małżeństwem
i Rodziną.

«Czy Ty mnie miłujesz?
– Paś owce moje» (J 21,15-17)
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Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty,
przemawiając podczas Synodu Biskupów poświęconego rodzinie, zwróciła uwagę na
sprawę oczywistą a równocześnie podstawową,
że rodzina, aby mogła poznawać swoją godność
i realizować swoje powołanie, potrzebuje świętych
kapłanów. Nigdy dosyć tego powtarzać, że kapłan
powołany, by uobecniać Jezusa Chrystusa oraz
działać Jego mocą, musi przede wszystkim, na
pierwszym miejscu i nieustannie pogłębiać swoją
zażyłość z Jezusem i żyć nią na co dzień, „aby
z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas”.
„W istocie bowiem, najgłębszej natury Kościoła
i pierwszego źródła jego skuteczności uświęcającej należy szukać w mistycznym zjednoczeniu
z Chrystusem”. Trzeba zatem, abyśmy mieli wciąż
przed oczyma pytanie z obrzędu święceń: „Czy
chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem,
Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie
złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę i razem z Nim
poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?”.
(cdn)

Modlitwa za prześladowany Kościół
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Daj im swoją siłę i wytrwanie, aby w każdej opresji
złożyli w Tobie całą swą ufność
i okazali się wiernymi świadkami.
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Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona zostały zapisane
w Księdze Życia.
Daj im siłę w naśladowaniu Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Jego Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.



OSTRA BRAM
aplica Ostrobramska znajduje się
przy kościele św. Teresy, nad jedną z 9 dawnych bram miejskich.
Brama, wraz z fragmentem muru,
ocalała od zburzenia na pocz. XIX w. dzięki
sąsiedztwu domurowanej do niej kaplicą z
cudownym obrazem Matki Boskiej. Nieznany
jest autor i czas powstania tego obrazu (nosi
cechy włoskiego renesansu). Nie wiadomo
też dokładnie, kiedy pojawił się on w wiodącej na południe Bramie Miednickiej, zwanej
później Ostrą. Obraz był umieszczony pierwotnie we wnęce ściennej od strony miasta.
W podobnej wnęce na zewnętrznej ścianie
bramy znajdował się obraz Chrystusa, który
jako SALVATOR MUNDI (Zbawiciel Świata) błogosławił ludziom przybywającym do Wilna,
trzymając kulę ziemską w dłoni (obecnie jest
fresk). Obydwa obrazy powielały powszechnie
stosowany w Europie schemat ikonograficzny.
Jeden z nich przedstawiał zwróconą ku miastu
Maryję Orędowniczkę, która powierza wiernych Zbawicielowi, drugi zaś, ten od strony
zewnętrznej, zwrócony był ku światu.
Kult obrazu ostrobramskiego rozpoczęli
oo. Karmelici z Małopolski, którzy w 1624 r.
na parceli obok bramy postawili drewniany
kościółek, a przy obrazie zbudowali schody,
małą galeryjkę i daszek z okiennicami osłaniającymi wizerunek Madonny. W roku 1688
zbudowawszy wcześniej kościół św. Teresy,
karmelici uzyskali przywilej opieki nad obrazem bramnym. Już wcześniej zbudowali dla
niego przy bramie kaplicę, do której w 1671 r.
uroczyście przeniesiono czasowo przechowywany w kościele obraz, ozdobiony sukienką
ze srebrnej i pozłacanej blachy. Od tej daty
rozpoczął się powszechny kult obrazu, który
zaczął słynąć „łaskami i cudami pod przysięgą
zeznanymi” i pojawiło się pierwsze wotum.
Kult i sława obrazu rosły i przetrwały liczne
wojny i klęski. W r. 1726 odbyła się powtórna
introdukcja obrazu do murowanej już kaplicy. Została ona przebudowana w latach
1829–1830 wraz z zachowaną do dziś galerią
i schodami.
Na tympanonie widnieje znak OPATRZNOŚCI BOŻEJ, a na nim mała sygnaturka zwieńczona krzyżem. Niżej napis łaciński: „Mater
Misericordiae, sub Tuum Praesidium confugimus” (Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę
uciekamy się). Po kasacie Zgromadzenia Kar-
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MA W WILNIE
melitów w 1844 r. kościół św. Teresy z kaplicą
zamieniono na kościół parafialny. Funkcję tę
pełni do dzisiaj.
W roku 1927 pod kierunkiem prof. Jana
Rutkowskiego przeprowadzono gruntowną
konser-wację obrazu oraz odrestaurowano
i wykonano nową dekorację wnętrza kaplicy.
2 lipca tegoż roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, Madonna Ostrobramska otrzymała
dwie złote korony.
Sama kaplica jest niewielka, sklepiona
trzema łukami. Ma trzy okna i żelazną balustradę. Na sklepieniach znajdują się stiukowe
płaskorzeźby przedstawiające GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ, a po obu jej stronach wyobrażenia
ARKI NOEGO i ARKI PRZYMIERZA. Przy ołtarzu
wznoszą się cztery korynckie kolumny. Między nimi umieszczone są posągi św. Joachima i św. Anny – rodziców Najświętszej Maryi
Panny. Ściany kaplicy wyłożone są boazerią,
która stanowi piękne tło dla srebrnych wotów
z wygrawerowanymi na nich wezwaniami litanijnymi.
Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej malowany był farbami olejnymi
na dębowych deskach. Przedstawia Madonnę (bez dzieciątka) z głową lekko pochyloną w prawo, ze skrzyżowanymi na piersiach
dłońmi i spuszczonymi oczami. Wyraz twarzy
Maryi wyraża ból, skupienie, rozgoryczenie, a
jednocześnie tchnie niezwykłym spokojem,
wdziękiem i słodyczą. Głowę Madonny otacza
czterdzieści promieni. Postać Matki Boskiej,
z wyjątkiem twarzy i rąk, pokrywa srebrna
sukienka (dlatego też obrazu – de facto – nie
widzimy), składająca się z 13 części. Na dole
jest duży, srebrny półksiężyc z napisem, z
którego wynika, że jest to wotum. Napis ten
głosi: „Dzięki Tobie składam Matko Boska za
wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię Matko Miłosierdzia zachowaj mnie nadal w łasce
i opiece Swojej Przenajświętszej W. l. J. 1849
roku.”
Sanktuarium Ostrobramskie szczęśliwie
przetrwało liczne wojny i okupacje, nieprzerwanie pełniąc swą funkcję sakralną. To tutaj i
dzisiaj, jak i przed wiekami, przybywają rzesze
pielgrzymów z całego świata. 4 września 1993
roku modlił się tu papież Jan Paweł II. Nabożeństwa, w kaplicy i w kościele, są odprawiane
w języku litewskim i polskim.
(wybrano z Kalendarza Katolickiego Ostrej Bramy 2010)
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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.

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.
Nasi Parafianie korzystający z kościółka w Żegarach złożyli (91 osób – rodzin) na remont dachu i odnowienie elewacji ofiary na sumę 5420
zł. Koszt całkowity remontu wyniósł 24500 zł.
Skrypko Stanisław Renata, Dusznica
Skrypko Józef, Dusznica
Dabulis Franciszek, Dusznica
Maciukanis Janina, Dusznica
Rutkowski Józef, Dusznica
Lewkiewicz Danuta, Dusznica
Sławianis Józef, Dusznica
Tałandzis Jan, Dusznica
Skrypko Franciszek, Dusznica
Maksimowicz Roman, Dusznica
Bartnik Witalis, Dusznica
Marcinkiewicz Alicja, Dusznica
Pieciukanis Anna, Dusznica
Wierkiewicz Jan, Dusznica
Maksimowicz Aldona, Dusznica
Mełerzyk Stanisław, Dusznica
Pachutko Jerzy, Dusznica
Pienkiewicz Witold Anna, Dusznica
Marcinkiewicz Józef, Żegary
Malinowska Maria, Ogrodniki
Sienkiewicz Aniela, Ogrodniki
Januszewicz Wanda, Ogrodniki
Sienkiewicz Adolf, Ogrodniki
Sienkiewicz Romuald, Ogrodniki
Łastowski Witold, Ogrodniki
Kulesza Bronisław, Ogrodniki
Zabłocki Jerzy, Ogrodniki
Witkowska Ewa, Ogrodniki
Janulewicz Witold, Ogrodniki
Sienkiewicz Danuta, Ogrodniki
Łostowski Stanisław, Ogrodniki
Budziński Józef, Ogrodniki
Jakubowski Andrzej, Radziucie
Misiukanis Romuald,Radziucie
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Paszkiewicz Romuald, Radziucie
Palanis Stanisław, Radziucie
Januszko Janina Ignacy, Radziucie



Marcinkiewicz Jan, Radziucie
Kubilis Józef, Radziucie
Paszkiewicz Zenon, Radziucie
Wałukanis Piotr, Radziucie
Damulewicz Waldemar, Radziucie
Macianis Zygmunt, Radziucie
Klucznik Czesław, Radziucie
Sienkiewicz Jerzy, Kalwiszki
Margiewicz Józef, Kalwiszki
Margiewicz Jan, Kalwiszki
Margiewicz Stanisław, Kalwiszki
Wilkiel Jerzy, Kalwiszki
Pietkiewicz Romuald, Kalwiszki
Pachutko Jerzy, Kalwiszki
Budowicz Romuald ,Kalwiszki
Łowiagin Dariusz Grażyna, Kalwiszki
Pieczulis Józef, Rachelany
Maksimowicz Antoni, Rachelany
Maksimowicz Jerzy, Rachelany
Maksimowicz Olgierd, Rachelany
Maciukanis Witold, Rachelany
Klucznik Stanisław, Rachelany
Jańcza Lucyna, Rachelany
Pachutko Danuta, Rachelany
Janczulewicz Stanisław, Żegary
Pietranis Jan, Żegary
Czernialis Piotr, Żegary
Janczulewicz Witold, Żegary
Janczulewicz Monika, Żegary
Janczulewicz Anna, Żegary
Palanis Eugeniusz, Radziucie
Okulanis Antoni, Żegary
Jakubowski Józef, Żegary
Janczulewicz Zyta, Żegary
Janczulewicz Algiment, Żegary
Jakubowski Witold, Żegary
Rakucewicz Adam, Żegary
Klucznik Józef, Żegary
Jakczyński Jan, Żegary
Maciukanis Piotr, Żegary
Dapkiewicz Witold, Żegary
Maciukanis Romuald, Żegary
Pietruszkiewicz Romuald, Żegary
Wiaktor Witold, Żegary
Piwowarscy Sylwia Dariusz, Żegary
Milewska Stanisława, Żegary
Jakubowski Antoni, Żegary
Milewska Grażyna, Żegary
Januszanis Piotr, Żegary
Janczulewicz Leokadia, Żegary
Ciruszys Stanisława, Żegary
Waszkiewicz Tadeusz, Żegary
Markiewicz Józef, Żegary
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Dzisiaj Kościół w Polsce solidaryzuje się z Kościołem Prześladowanym i modli się za chrześcijan
doznających krzywdy, poniżenia a nawet wielu jest zabijanych tylko dlatego, że wyznają wiarę w
Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Wspieramy duchowo i materialnie złożoną po Mszy św. przy kościele ofiarą
tych, którzy doświadczają tych cierpień. Modlitwą szczególnie obejmujemy chrześcijan w Iraku, gdzie
w ostatnich latach zamordowano ponad 3 tys. uczniów Chrystusa, 50 osób duchownych, zniszczono
76 kościołów, a pół miliona Irakijczyków przebywa w obozach dla uchodźców.

2

We wtorek, 16 listopada wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej. Kult Matki Bożej Miłosierdzia
z Ostrej Bramy jest nam szczególnie bliski. To stamtąd prowadzi przez nasze sanktuarium sejneńskie szlak maryjny poprzez wiele niezwykłych miejsc kultu aż do Fatimy, tego najbardziej wysuniętego
na Zachód cudownego sanktuarium maryjnego. Prośmy Maryję Ostrobramską o wrażliwość w nas na
sprawy Boże, niech wyprasza nam wszystkim łaskę miłosierdzia.

3

Małymi krokami zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela to
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku kościelnego. Do
kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie
przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół uroczystość tę obchodzi
w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało
swoje ukoronowanie w Chrystusie. Mamy jeszcze w żywej pamięci przeżywany przez nasze pokolenie
Rok Święty 2000, do którego przygotował nas i przez który pięknie nas przeprowadził Sługa Boży Ojciec
Święty Jan Paweł II. Wciąż aktualną prawdę o królowaniu Chrystusa dobrze oddawało hasło umieszczone
na jubileuszowym znaku: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. On jest początkiem i końcem wszystkiego!
W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywamy rok liturgiczny i czynnie
włączamy się w jego celebracje?

4

Niedziela Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlimy się o aktywność katolików w życiu społecznym, aby swoją postawą
wpływali na sakralizację tego świata tak bardzo dzisiaj zeświecczonego, a wręcz odrzucającego Boga
i Jego Miłość. W tę niedzielę po sumie wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu poświęcimy
całą naszą Parafię i wszystkich ludzi Boskiemu Sercu Zbawiciela i odśpiewamy uroczyste „Ciebie Boga
wysławiamy…” dziękując za łaski otrzymane od Boga w ciągu całego roku liturgicznego.

5

Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście
Pana Jezusa. Rozpoczniemy go w niedzielę, 28 listopada. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki
czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.

6

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, które będzie w poniedziałek 22 listopada jest
okazją modlitwy za chórzystów i zespoły śpiewacze zwłaszcza wykonujące utwory liturgiczne. Św.
Cecylia jest ich patronką. „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” – mówi przysłowie, więc dobrych głosów
i pięknych śpiewów na cześć i chwałę Boga i Najświętszej Panienki życzymy naszemu Chórowi.

7

Kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów, pragnących obsługiwać uroczystości kościelne
rozpocznie się 20 listopada, w sobotę w Ełku. Uroczystości liturgiczne mogą filmować i fotografować tylko ci, którzy uzyskają odpowiedni certyfikat z Kurii Diecezjalnej.

Sakrament Chrztu Świętego:
07/11/2010
Adrian Łojuk

Odeszli do wieczności:

Tadeusz Okulanis, Sejny (l. 78) zm. 03/11/2010
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Co wydaje się końcem...
jest początkiem,
przygotowaniem na coś nowego,
większego i piękniejszego niż to,
co może stworzyć duch ludzki i ludzka ręka,
co sięga poza ten świat
i nie zna zniszczenia ani żadnego końca.



Intencje mszalne 14–28.11.2010 r.
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 14 listopada 2010
07:00 +Stanisław +Katarzyna Raczkowscy
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Stanisław +Julianna +Antoni z rodz. Skrypko i Kreska +Anna +Antoni Zdancewicz
Żegary: (LT) +Piotr Kossa (greg6)
11:30 +Grzegorz Jasiński (17 rocz.)
13:00 LT: +Anna +Piotr Zimniccy +Jan Tumialis
+Ewa Szubszyńska
Krasnowo: +Marianna Tananis (greg13)
17:30 +Marianna Malinowska (9mc)
PONIEDZIAŁEK, 15 listopada 2010
06:30 +Aniela Kochańska
06:30 +Irena Grygo (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Marianna Tananis (greg14)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Reginy i Bernarda Misiewiczów w 57 rocz. ślubu
08:00 +Piotr Wyżlański (7 rocz.)
08:00 Za zm. członków Kołka Różańcowego z Łumbi
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Jadwiga Żegarska (21 rocz.)
17:30 +Józef Ziniewicz (2 rocz.)
17:30 +Michał Perwejnis (23 rocz.)
WTOREK, 16 listopada 2010
06:30 +Irena Dziadkowska (16 rocz.) +Marian +Agnieszka Moroz
06:30 +Antoni Sobieraj (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marianna Tananis (greg15)
08:00 Za zm. członków Kółka Różańcowego z Kielczan
08:00 +Mieczysław Staniewicz
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Anny i Tadeusza w 25 rocz. ślubu
17:30 +Jan Jagłowski (6 rocz.)
ŚRODA, 17 listopada 2010
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Piotra w
1 rocz. urodz. i dla jego rodziców
06:30 +Franciszek Awramik (6 rocz.)
08:00 +Marianna Tananis (greg16)
08:00 +Jadwiga +Aleksandra +Stanisław z rodz.
Bulwinów
08:00 +z rodz. Mielechów i Magalengo
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Stanisław Zakrzewski
17:30 +Maria +Józef Arciszewski
17:30 +Bogusława Gołębiewska
CZWARTEK, 18 listopada 2010
06:30 +Marta Gulan (1 rocz.)
06:30 +z rodz. Kuźmickich i Hołubowiczów
08:00 +Malwina Rekuć (3 rocz.)

10

08:00 +Antoni Berezecki (1 rocz.)
08:00 +Jozafata +Helena +Anna +Edward +Stanisław
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii i dla jej rodziny
17:30 +Marianna Tananis (greg17)
17:30 +Jadwiga +Piotr +Henryk Dąbrowscy
PIĄTEK, 19 listopada 2010
06:30 +Marian Luto (6mc)
06:30 +Feliks +Zofia Staniewicz
06:30 +Marianna Tananis (greg18)
08:00 O błog. Boże dla Marcina Pietrewicza w rocz.
urodz. i dla rodziny
08:00 +Zygmunt Sawejko (2 rocz.)
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy +Sławomir
Korzeniecki
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Marek Klimko (2mc)
17:30 +Stanisław Pilecki (14 rocz.)
17:30 +Paweł +Olga +Józef z rodz. Totczyków i
Symonowiczów
SOBOTA, 20 listopada 2010
06:30 +Józef Konewko (3mc)
06:30 +Marianna Tananis (greg19)
08:00 O błog. Boże I zdrowie dla Benigny Kościelak
w 80 rocz. urodz.
08:00 +Bronisław +Anna Dobuszyńscy +Jan +Marianna +Józef +Emil Zabielscy
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg); Zjazd Towarzystwa
św. Kazimierza
17:30 Dziekczynna i o błog. Boże dla Zofii i Czesława w 54 rocz. ślubu
17:30 +Emilia +Jan Juchniewicz +Maria +Stanisław
Mikołajczyk
17:30 +Eugeniusz Woźnialis (9mc)
NIEDZIELA ,UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 21 listopada 2010
07:00 +Stanisław Motuk
07:30 Kaplica Sióstr: +Marianna Tananis (greg20)
08:30 +Henryk Radzewicz (4 rocz.) i z rodz. Radzewiczów i Dulewiczów
10:00 +Robert Czeszkiewicz
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby ludzie uzależnieni od narkomanii i alkoholu, przy
wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej znaleźli w
mocy Boga Zbawiciela siłę potrzebną do radykalnej odmiany życia.
13:00 (LT) +Anna Sidor (2 rocz.) +Anna +Antoni
+Olgierd +Janusz +Henryk
Żegary (LT) 10.00 +Piotr Kossa (greg)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marta Staniewicz (9 rocz.)

SIEWCA

PONIEDZIAŁEK, 22 listopada 2010
06:30 +Maria +Zofia +Franciszek z rodz. Tujakowskich i Buczackich
06:30 +Marianna Tananis (greg21)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Marianny i Mariana
Przeborowskich w 41 rocz. ślubu
08:00 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i ich rodzice
08:00 +Marianna +Wacław Laskowscy +Anna +Eugeniusz Michalscy
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla
Parafian z Posejn
17:30 +Jerzy Milewski (2 rocz.) +Antoni +Franciszka
17:30 +Zbigniew Kondzielewski (6mc)
WTOREK, 23 listopada 2010
06:30 O wypełnienie woli Bożej i zdrowie dla Jana
i o siły duchowe i fizyczne dla najbliższych
06:30 + Józef Matusiewicz (8 rocz.)
08:00 +Marianna Tananis (greg22)
08:00 +Franciszek Staniewicz i jego rodzice
08:00 +Stefan +Stanisława +Janusz Dobuszyńscy
+Bolesław +Emilia
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 O błog. Boże dla Janiny i Zygmunta Waszkiewiczów w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jadwigi Domel w
71 rocz. urodz. i dla Sylwii Poźniak w 20 rocz. urodz.
17:30 +Grzegorz Bukało (4 rocz.)
ŚRODA, 24 listopada 2010
06:30 +z rodz. Totczyków, Gerwelów i Sitkowskich
06:30 +Jerzy Rogucki
08:00 +Marianna Tananis (greg23)
08:00 +Kazimierz Dziemido (29 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz Domel +Szczepan
Poświatowski
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Anna Michalska (2mc)
17:30 +Stanisław Maksimowicz (3mc)
17:30 +Marianna Tawrel (7mc)
CZWARTEK, 25 listopada 2010
06:30 +Mieczysław Żyliński (9mc) +Weronika
06:30 +Marianna Tananis (greg24)
08:00 +Scholastyka +Konstanty Maślak
08:00 +Józef +Zofia Palanis
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Regina Bagińska (5 rocz.)
17:30 +Stefan Kaufman (30 rocz.)
PIĄTEK, 26 listopada 2010
06:30 +Eugenia +Józef Ludorf
06:30 +Marianna Tananis (greg25)
08:00 +Helena (8 rocz.) +Bronisław +Józef Bielscy
08:00 +Zdzisław Mrozicki (4mc)
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
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17:30 O błog. Boże dla Jadwigi Milewskiej w rocz. urodzin
17:30 +Wincenty +Wiktoria +Jan z rodz. Dąbrowskich
17:30 +Kazimiera +Władysław z rodz. Namiotków
+Mieczysław +Henryk +Leon Władysława z rodz.
Mikłaszewiczów +Jadwiga +Wacław +Lech Radziun +Janina +Edward Bielawscy
SOBOTA, 27 listopada 2010
06:30 +Halina Andrulewicz (3 księży)
08:00 +Marianna Tananis (greg26)
08:00 +Antoni Pojewski +Sławomir
08:00 +Aniela Warakomska (3mc)
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Czesława Ogórkis w 59 rocz. ślubu
17:30 +Piotr Kiewlak (9 rocz.) +Anna +Marcin
17:30 +Mirosław Skupski (1 rocz.)
NIEDZIELA I ADWENTU, 28 listopada 2010
07:00 +Stanisław +Zofia Miszkiel i ich rodzice
Kaplica Sióstr: +Marianna Tananis (greg27)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Szczepan Poświatowski (13 rocz.)
Żegary: (LT) +Piotr Kossa (greg)
11:30 +Stanisław Tarasiewicz (10 rocz.)
13:00 LT:
Krasnowo: +Andrzej Syperek
17:30 +Eugeniusz Szabłowski (7 rocz.)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), żona
Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła
się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym
i miłosierdziu; jako jedna z pierwszych przywdziała habit
tercjarki świętego Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
• 19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica; była córką
Leszka Białego; poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek (wspomnienie
obowiązkowe);
• 23 XI – św. Klemens I (†97 a 101), papież i męczennik, trzeci z kolei następca świętego Piotra Apostoła
(wspomnienie dowolne);
• tego samego dnia – św. Kolumban (pomiędzy
530/543-615), opat (wspomnienie dowolne);
• 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac, prezbitera, i jego
Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli
podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862
(wspomnienie obowiązkowe);
• 25 XI – bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
– Franciszka Siedliska (1842-1902), założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanek, które otoczyły opieką ludzi biednych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, zajęły się wychowaniem
dzieci zaniedbanych i samotnymi matkami, broniąc życia
nienarodzonych (wspomnienie dowolne);
• tego samego dnia – św. Katarzyna Aleksandryjska
(† ok. 307/312), dziewica i męczennica (wspomnienie
dowolne).
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Z ŻYCIA PARAFII

Zapiski pielgrzyma

W

pierwszym dniu pielgrzymiej drogi nawiedziliśmy położone malowniczo niedaleko
granicy z Czechami w Kotlinie Kłodzkiej miasteczko Bardo Śląskie.
Słynie z przepięknego sanktuarium maryjnego, w którym obecna jest Matka Boża w
znaku Figury drewnianej wyrzeźbionej w stylu
romańskim z drewna lipowego – mierzy 43
cm. Siedząca na tronie Matka Boża przybrana
jest w suknię i płaszcz, na głowie ma koronę
o trójlistnych zębach. Dzieciątko Boże siedzi na
kolanach Matki. Matka Boża trzyma w wyciągniętej do przodu prawej ręce królewskie jabłko.
Dzieciątko natomiast lewą rączką podtrzymuje
opartą na kolanach Księgę, a prawą podnosi w
geście błogosławieństwa.
Zadumana i z dobrocią uśmiechającą się
Matkę Boża Bardzką niekiedy nazywa się „Madonną uśmiechniętą”. Rzeczywiście, Jej twarz
promienieje uśmiechem. Tutaj późnym popołudniem zatrzymaliśmy się na pierwszą Mszę św.
Nasz ksiądz Zbigniew sprawował ją w kaplicy
klasztornej, do której się szło przez Muzeum
Sztuki Sakralnej. Mijaliśmy figury świętych, zabytkowe krzyże, krucyfiksy, szaty i naczynia
liturgiczne.
Po Mszy przeszliśmy przed Ołtarz Główny
Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
posłuchaliśmy krótkiej historii o wybudowanej
w XVII wieku świątyni, a następnie mieliśmy
okazję być bardzo blisko Cudownej Figury,
a nawet Ją ucałować. Poleciliśmy też w krótkiej modlitwie naszych bliskich i naszą dalszą
podróż. (cdn)
Regina

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

Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 87 5162141.
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.

