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MOC SŁOWA
Niedziela Chrztu Pańskiego, 9 stycznia 2011
Mt 3,13-17 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan po-

wstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu 
od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu 
odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natych-
miast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 
gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba 
mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie”.

Refleksja niedzielna:     
Także Jezus był poszukującym. Szukał swojej 

misji i drogi. Poszedł na pustynię do Jana, do którego 
ciągnęli wszyscy poszukujący i gotowi na nawróce-
nie. Dzisiejsza Ewangelia jest jedynym przekazanym 
opisem pełnego napięcia, prawie dramatycznego 
spotkania Jana - gwałtownego, radykalnego męża 
pustyni, który wkrótce potem straci gtowę, z Jezusem 
– oczekiwanym Mesjaszem.

Co znalazł Jezus? Co wydarzyło się tam na pu-
styni? Najpierw otworzyły się niebiosa – pradawny 
symbol ludzkiej tęsknoty, że Bóg może się ludziom 
objawić i stać się dla nich przystępny. Potem zstępuje 
Duch Boży, ale nie pod postacią jakiegoś gwałtowne-
go ptaka drapieżnego, ale gołębicy, symbolizującej 
samą istotę pokoju. Następnie zostają wypowiedzia-
ne słowa, będące niemal oficjalną formułą introniza-
cji Jezusa, ponieważ są wzięte z formuły intronizacji 
królów: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie”. Dobrze by było w tym tygodniu pomy-
śleć o własnym chrzcie, a co najmniej uświadomić 
sobie fakt, że jestem człowiekiem ochrzczonym. Tyle 
mogę zrobić! Podczas chrztu przecież i do mnie – niby 
do królewskiego dziecka – zostały skierowane słowa: 
„Ten jest mój syn umiłowany”, czy: „Ta jest moją córką 
umiłowaną”, l słowa te do dnia dzisiejszego zacho-
wują ważność, i to bezwarunkowo.

Niedziela II Zwykła – 16 stycznia 2011
J 1,29-34 

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku nie-
mu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić 
wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który 
jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. 
Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 
«Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego 
i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świade-
ctwo, że On jest Synem Bożym”.

Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia Jana jest nieco zagadkowa 

i nie czyta się jej łatwo, nie mówiąc o jej zrozumieniu. 
Zanim jednak cokolwiek podejmę, muszę najpierw 
się jej doktadnie przysłuchać. Ewangelista Jan bo-
wiem nie ma w zwyczaju opowiadać historii, a ra-
czej formułuje jasne wyznania wiary. Tak też jest w 
dzisiejszym czytaniu. Mówi o Janie Chrzcicielu, który 
natychmiast wyznaje, kim jest Jezus: „ Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świata”. Było to dla Jana 
Chrzciciela jasne. Wiedział o tym, gdy tylko zobaczyt 
Jezusa. Ale skąd o tym wiedział? To dobre pytanie, 
na które niełatwo odpowiedzieć. Jan miał zapewne 
jakiś rodzaj szóstego zmysłu. Jego myśl od wielu 
lat krążyła wyłącznie wokół jedynego pytania: Kto 
zbawi świat? l gdy zobaczył Jezusa, odpowiedź na 
to pytanie stała się dla niego zupełnie jasna: Jezus, 
Baranek Boży, zbawi świat. Świat może zbawić tyl-
ko ten, kto weźmie na siebie jego winę. Wina jest 
tym, co najgorsze. Wina wlecze się za człowiekiem 
i z każdym dniem staje się coraz bardziej groźna 
jak rosnące drapieżne zwierzę. Ale gdy potem ktoś 
przychodzi i mówi: przebaczam ci, wtedy drapież-
ne zwierzę kurczy się i maleje do niepoznania. Jan 
Chrzciciel musiał zatem jakoś poznać, że ten mąż, 
Jezus z Nazaretu, przebaczy z serca wszystkim, którzy 
tego pragną. A więc muszę zrobić tylko jedno: prosić 
o przebaczenie, l moje życie rozkwitnie.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 9 stycznia 2011 
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

PONIEDZIAŁEK, 10 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
Rozpoczyna się okres liturgiczny zwykły
+ ks. prał. Kazimierz Krzyżaniak – 2004 

WTOREK, 11 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28

ŚRODA, 12 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39 

CZWARTEK, 13 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45
+ ks. mgr Zbigniew Łobaczewski – 2006 

PIĄTEK, 14 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12
W modlitwie powszechnej wezwanie za boryka-
jących się z problemami uzależnień i za rozbite 
małżeństwa – z racji II piątku miesiąca

SOBOTA, 15 stycznia 2011, 
Wsp. św. Arnolda Janssena, misjonarza
Słowo Boże: Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 stycznia 2011
Słowo Boże: Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
Dzień migranta i uchodźcy – w modlitwie po-
wszechnej okolicznościowe wezwanie. Dzisiaj taca 
na WSD w Ełku w dekanatach: Augustów, Biała 
Piska, Ełk Lipsk, Mikołajki, Pisz, Rajgród 

PONIEDZIAŁEK, 17 stycznia 2011, 
Wsp. św. Antoniego, op
Słowo Boże: Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22
XIV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Pol-
sce – w modlitwie powszechnej okolicznościowe 
wezwanie.  VIII rocznica śmierci Śp. Ks. bpa Edwar-
da Samsela – można w tym dniu odprawić Mszę 
Świętą wotywną za zmarłego biskupa i za zmarłych 
księży diecezji ełckiej

WTOREK, 18 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28

ŚRODA, 19 stycznia 2011, 
Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, b
Słowo Boże: Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6
Dzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan

CZWARTEK, 20 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12
Dzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan

PIĄTEK, 21 stycznia 2011, 
Wsp. św. Agnieszki, dz, m
Słowo Boże: Hbr 8,6-13; Mk 3,13-19
Dzień powszechnej modlitwy o jedność chrześ-
cijan. Dzień Babci – okolicznościowe wezwanie 
w modlitwie powszechnej

SOBOTA, 22 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21
Dzień powszechnej modlitwy o jedność chrześci-
jan. Dzień Dziadka – okolicznościowe wezwanie 
w modlitwie powszechnej.
+ ks. Kan. Albin Grajewski – 2003 

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 stycznia 2011
Słowo Boże: Iz 8,23b-9.3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Dzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan.

Nauczanie Jana Pawła II 
Odzyskać zaufanie
Cały Naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się 

na prawdzie! Owszem, cały Naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej 
egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie – od 
tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie – zależy przyszłość Ojczyzny. Trzeba 
centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie – i odbudowywać zaufanie – i pogłębiać 
zaufanie! (...) Tak jest w rodzinie. Tak też jest na inną skalę w narodzie i państwie. 

                                                                                                                                         Wrocław, 21 W1983 r.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Co w tym roku…
W DUCHU NOWEGO 
PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO

„W komunii z Bogiem” – to temat roku dusz-
pasterskiego 2010/2011 przyjęty przez Konferen-
cję Episkopatu Polski. Celem programu ma być 
pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej Polaków 
m.in. poprzez pełniejsze odkrywanie treści Pis-
ma Świętego. Stąd zachęta do systematycznej 
lektury Pisma Świętego, zwłaszcza w rodzinach, 
wspólnie z dziećmi. Warto kontynuować hasło 
ostatnich rorat: „Będziesz Biblię nieustannie czytał”. 
Ta praktyka posłuży odbudowaniu wrażliwości na 
więź z Bogiem.

WRÓCIĆ 
DO NABOŻEŃSTWA 
GODZINY ŚWIĘTEJ
Myślę, że jest to świetne wyczucie chwili, ob-

serwując to, co się dzieje na naszych oczach. Pisma 
św. Teresy z Avilla bardzo dobrze komentują to, co 
się dzisiaj dzieje, mimo że upłynęło sporo czasu. 

Św. Teresa była wstrząśnięta spustoszeniem, 
jakie niosła reformacja, dlatego pisała, że świat 
płonie i nie czas zajmować się drobiazgami. War-
to przywołać wprost jej słowa: „Oto świat gore 
pożarem; oto chcieliby, jakoby na nowo zasądzić 
na śmierć Chrystusa, tysiące fałszywych świad-
ków przeciw Niemu stawiając, chcieliby obalić na 
ziemię Kościół Jego” (Droga doskonałości). Zatem 
warto skupić działania na rzeczach najważniej-

szych. Dla nas, kapłanów, modlitwa jest sprawą 
najważniejszą. Na początku roku kalendarzowego 
stawiam sobie i Wam pytanie: jak się modlę, jak się 
modlisz? Bo jak się modlisz, tak wierzysz; a jak wie-
rzysz, tak żyjesz. Choć wiara rodzi się ze słuchania, 
to jej pokarmem jest modlitwa. Jak wygląda moja 
codzienna modlitwa, tak wygląda moja wiara! Je-
żeli jest ona szybka i byle jaka, porwana, niestała 
– jakbyś stał na jednej nodze – to jak zbudujesz 
swoją wiarę na takiej modlitwie? 

Potrzeba mocnej wiary, aby przeprowadziła 
nas przez życie. Trzeba więc, abyśmy powrócili do 
nabożeństw Godziny Świętej. Warto pamiętać, aby 
każdą modlitwę rozpoczynać od uświadomienia 
sobie, że stajemy przed Bogiem, Bóg jest tutaj, przy 
nas, patrzy na nas, kocha nas i z wielką tęsknotą 
czeka na nas. Godzina Święta to nie tylko okazja 
do dawania świadectwa, ale to przede wszystkim 
możliwość spotkania się z Panem w Jego spojrze-
niu pełnym miłosierdzia. 

Zachęcam naszych parafian do adoracji w cza-
sie Godziny Świętej, warto wspomnieć, że Bóg 
zajmie się naszymi sprawami o wiele lepiej, niż my 
sami w naszych przeróżnych działaniach. Bardzo 
często pozwalamy, aby nasze sprawy pochłaniały 
nas bez reszty. Dlatego warto odłożyć na jakiś 
czas wszelkie działania, nawet te najpilniejsze 
i najważniejsze, żeby dać czas Panu Bogu. Szatan 
będzie chciał nas odwrócić od modlitwy, bo wie, 
jaka jest jej wartość. Wartość osobistej modlitwy 
jest tu nie do przecenienia.

Św. Maksymilian Maria Kolbe
Senat Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 21. X. 2010 roku 

– oddając hołd i szacunek wielkiej postaci, ogłosił rok 2011 Rokiem 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana – męczennika II wojny 
światowej w okresie 14 VII 2010 – 15 VIII 2011.   70. rocznica jego 
męczeńskiej śmierci przypada 14 sierpnia 2011 roku. 

Senat RP czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego 
wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzor-
ca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, 
wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię 
solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. 
Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż 
odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego. 

(Z Rycerza Niepokalanej 12/2010)
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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, zwłaszcza młodych pragnących przyjąć sakrament małżeństwa. Dzisiejszy fragment 
podaje konkretne wskazania, czym jest przygotowanie i jak je owocnie przeżyć.

Czystość przedmałżeńska 
– istotna wartość

102 Pilną i bardzo poważną sprawą jest sku-
teczne wychowanie do czystości przed-

małżeńskiej. Podejmowanie współżycia płciowego przed 
małżeństwem wypacza i niszczy czas narzeczeństwa, 
uniemożliwia wzajemne wychowania do relacji opartych 
nie tylko na tym, co zmysłowe, ale też na tym, co ducho-
we, utrudnia rozeznanie przy podejmowaniu decyzji o  
zawarciu związku małżeńskiego. W ostatnim czasie wielu 
z  przeraźliwą bezmyślnością podejmuje taki styl życia, 
nie dostrzegając, jak bardzo rani to ludzi.

103 Troska o wychowanie do czystości – jak 
całe wychowanie do małżeństwa i życia 

w rodzinie – na pierwszym miejscu należy do rodzi-
ców. Ważnym a wręcz niezastąpionym środkiem wy-
chowawczym jest w tym względzie atmosfera domu 
rodzinnego i przykład życia najbliższych. Również 
katecheci i kaznodzieje, katolickie środki społeczne-
go przekazu, ruchy młodzieżowe i wszyscy, którym 
dobro młodych leży na sercu, niech zwrócą szcze-
gólną uwagę na wychowanie do czystości. Trzeba 
koniecznie młodych przeprowadzić od zadurzenia 
seksem do fascynacji osobą.

104 Szczególną i jednoznaczną troskę o 
dowartościowanie czystości w życiu 

należy okazać przy błogosławieniu małżeństw, które 
już przed ślubem zamieszkały ze sobą. Zdarzają się 
prośby, by w takich wypadkach liturgię sakramentu 
małżeństwa połączyć w jednej akcji liturgicznej ze 
chrztem dziecka nowożeńców. Zawsze z szacunkiem 
dla tajemnicy ludzkich serc i z ewangeliczną radością 
wita się tych, którzy pragną uporządkować swe życie, 
zawierając związek sakramentalny. Trzeba jednak ko-
niecznie zadbać, aby i oni przygotowali się do prze-
życie tej ceremonii w duchu wiary. Jedną z istotnych 
i  ważnych dla przyszłości ich małżeństwa oznak tego 
przygotowania jest niewątpliwie to, że okażą się zdolni 
ocenić w duchu wiary i moralności katolickiej swoje 
bycie razem przed ślubem. Uznając za grzeszne współ-
życie przedmałżeńskie, zrozumieją, że nie godzi się pro-
sić o chrzest swego dziecka w  jednej akcji liturgicznej 
z sakramentem małżeństwa. Nie można takim łącznym 
sprawowaniem tych sakramentów sprawiać wrażenia, 
jakoby się sankcjonowało ich postępowanie.

«Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii» (1 Kor 9,16)

105 Gdy młody człowiek przygotowuje się 
do życia kapłańskiego, słyszy o wznio-

słości, świętości i pięknie tego powołania. Również 
tym, którzy przygotowują się do zawarcia sakramen-

talnego małżeństwa, trzeba ukazywać „Wielkie Miste-
rium”, jakim w zamyśle Boga jest ten sakrament. Nie 
można przeoczyć, że Jan Paweł II, mówiąc o małżeń-
stwie i rodzinie, nie ograniczał się do przedstawiania 
zasad moralnych, lecz podejmował trud ewangeliza-
cji, czyli usiłował przepoić Ewangelią cały styl myśle-
nia o małżeństwie i jego przeżywania. Jest to cenna 
wskazówka, a zarazem naglące wezwanie. Ludzie 
pragną Słowa Bożego o małżeństwie i rodzinie.

106 Trzeba też zadbać w bardziej zdecy-
dowany sposób o  rozwój duchowości 

małżeńskiej. Środowe katechezy Jana Pawła II wyda-
ne pod wspólnym tytułem Mężczyzną i niewiastą ich 
stworzył muszą jak najszybciej dotrzeć do świadomo-
ści wszystkich małżonków katolickich. Warto zapytać 
w tym kontekście, czy nasze poszukiwania i spotkania 
nie są zbyt jednostronnie nacechowane troską o wy-
miar społeczny życia rodzinnego – wymiar ważny, ale 
przecież nie jedyny i nie najważniejszy! Tym bardziej, 
że chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny w 
życiu społecznym nie uda się obronić bez rozwinięcia 
duchowości małżeńskiej.

107 Gdy chodzi o homilie głoszone podczas 
niedzielnych Mszy świętych z udziałem 

dzieci, niech nikt nie zapomina, że ma to być głoszenie 
Słowa Bożego. Przepowiadanie dla dzieci nie może 
prowadzić do banalizowania tematu. Ono wymaga 
jedynie szczególnie starannie przygotowanego wy-
stąpienia, by o – zawsze poważnych – sprawach wiary 
mówić językiem zrozumiałym dla dzieci. Godność 
Eucharystii nie pozwala też, aby był to czas na zabawę. 
Historia teologii duchowości poucza natomiast, że 
prawdziwie głębokie życie duchowe jest udziałem 
nawet kilkuletnich dzieci. Zatem również ci, którzy 
mają obowiązek głosić Słowo Boże dzieciom muszą 
pamiętać o przestrodze Chrystusa: „Strzeżcie się, że-
byście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem 
powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się 
zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.

108 Problemem jest również to, że rodzi-
ce, którzy uczestniczą w niedzielnych 

Mszach z udziałem dzieci, zasadniczo nie mają szansy 
usłyszeć skierowanej do nich homilii. Problem tym 
poważniejszy, że są to młodzi ludzie, na początku 
drogi małżeńskiej i pilnie potrzebują pouczenia i 
umocnienia. Wielu rozwiązuje to w ten sposób, że 
część homilii kieruje do dzieci, a część do dorosłych 
uczestników liturgii.

109 Całe życie kapłana powinno być służbą 
Ewangelii. Przy osobistych spotkaniach, 

szczególnie z pracodawcami i  służbą zdrowia, kapłan 
powinien kształtować w nich zrozumienie i szacunek 
dla małżeństwa i rodziny.  (cdn)
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Cześć 
dla Jezusa Eucharystycznego    
Sercem każdego kościoła jest tabernakulum 

z płonącą lampką przypominającą o obecności 
Jezusa. Czy ta obecność  jest przez nas naprawdę 
zauważalna, czy miłość Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie spotyka się z naszą miłością? Wielu 
z nas katolików doskonale wie, jak wielką wartość 
ma przebywanie z Jezusem utajonym w Najświęt-
szym Sakramencie. 

Przychodzimy do 
kościoła, by pomodlić 
się i oddać cześć Panu 
Jezusowi w taberna-
kulum, to są chwile 
bezcenne, wpatru-
jemy się w Jezusa, 
On milczy, abyśmy 
mogli  wypowiedzieć 
przed Nim swoje ży-
cie, swoje problemy, 
słuchamy, gdy On 
przemawia łagodnie 
swą cichą i pokorną 
obecnością.

 W dzisiejszym 
czasie narzekamy na 
nerwowość, zmęcze-
nie, samotność itd. 
A przecież adora-
cja  Najświętszego 
Sakramentu, gdzie 
przebywa Pan Jezus 
jest bogactwem na wszystkie nam problemy. Ma 
moc przywracania równowagi ducha, uspokaja i 
wzmacnia. 

Uczestniczymy w nabożeństwach euchary-
stycznych, adoracjach Najświętszego Sakramentu 
przecież tyle jest okazji w naszym życiu. Obecność 
nasza w kościele przed Najświętszym Sakramen-
tem ubogaca nasze życie i jest źródłem wszelkich 
łask. Nie troszczmy się o to, aby przypodobać się 
ludziom, by zdobyć uznanie u nich „chciejmy przy-
podobać się wyłącznie Panu Jezusowi”. 

Z naszej strony nie trzeba wiele, abyśmy żyli 
wiarą w eucharystyczną obecność Pana Jezusa 
i ufam, że każdy z nas w hojności swego serca 
znajdzie jakiś dar dla Niego, dar, że Jezus jego 
kocha i pragnie być obecny w twoim sercu. „Usłysz 
o Panie moją modlitwę, przyjmij moje błaganie, 
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej spra-
wiedliwości” (Ps 143).

                                                                - Jadwiga -

iszę do Ciebie młody Polaku, bo do nas na-
leży przyszłość. Jak będziemy żyć i w jakim 
świecie – tylko od nas zależy. Czy będzie to 
narkotyczny marazm? Czy będziemy płynąć 

w alkoholowym strumieniu donikąd? Czy zamierza-
my iść przez następne lata skąpani krwią niewinnych, 
w powietrzu gęstym od przekleństw? Czy idole i sekty 
nas zniewolą? A może zwycięży rozsądek i to, co 
każdy ma w sercu? Przyszedł czas, aby zadać sobie 
te wszystkie pytania i zastanowić się, co jest ważne 
i jakie motto powinno przyświecać naszemu życiu? 
Czy pójdziemy przez nie, pamiętając o dekalogu i o 
Tym, który za nas umarł na krzyżu? 

Gdzie szukać wsparcia? Otóż Kościół i religia 
dostarczają zawsze aktualnych zasad moralnych, 
trwałych wartości i praw etycznych o charakterze 
uniwersalnym. Wartości religijne powinny być dro-
gowskazem dla ludzi. Obecny świat jest nieetyczny, 
ale to można zmienić. Żeby żyć moralnie, człowiek 
musi robić więcej niż się od niego wymaga. Teraz 
coraz częściej miarą człowieka jest jedynie sukces 
oparty na tak błahych kryteriach, jak wygląd i po-
pularność. Tworzą się płytkie więzi społeczne, pełne 
pozorów i nieufności. W myśl takiego sposobu na 
życie, rodziców uważa się za nudnych i nierozsąd-
nych, a ponieważ tak trudno żyć w tym niemoral-
nym, pozbawionym ciepła i oparcia świecie – gdzie 
wielu z nas szuka ucieczki? W depresji, narkotycznym 
śnie, alkoholizmie, seksie lub samobójczej drodze 
donikąd.

Piszę do Ciebie... bo czas przyszedł na chwilę 
zadumy nad światem, w którym przyszło nam żyć. 
Rządzi w nim mamona i bożek protekcji. Jeśli jemu 
nie hołdujesz, jeśli przed nim nie padasz na kolana, 
jesteś nikim.

Ale czy tak musimy żyć? Jakie będzie jutro – mo-
żesz i ty zdecydować. Jesteś cząstką tego świata. 

Piszę do Ciebie...
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Przez Drogę Neokatechumenalną

W komunii z Bogiem...
Słowo „komunia” ma wymiar ewangeliczny. 

Odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym. Komunię z Bogiem 
buduje się poprzez codzienną modlitwę, uczest-
nictwo w liturgii, udział w życiu sakramentalnym 
i Słowo Boże.

„Komunia z Ciałem Chrystusa w Eucharystii 
oznacza i sprawia, czyli buduje wewnętrzne zjed-
noczenie wszystkich wiernych w  ciele Chrystusa, 
którym jest Kościół” (por. 1 Kor 10,16n).

Chrześcijanin potrzebuje wspólnoty, by do-
świadczyć jedności i wzrostu, a jednocześnie ta 
wspólnota staje sie narzędziem głoszenia keryg-
matu. Żeby mogła zaistnieć wspólnota, trzeba do-
trzeć do człowieka. Narzędziem, którym docieramy 
do niego jest słowo.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o ko-
nieczności katechumenatu pochrzcielnego dla 
osób ochrzczonych jako dzieci. W numerze 1231 
czytamy: „Chrzest dzieci ze swej natury wymaga 
katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko 
o późniejsze nauczanie, lecz także o konieczny 
rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby”.

Czas, w którym żyjemy, pokazuje nam ogrom-
ną potrzebę przeniesienia akcentów z działań ak-
cyjnych, okolicznościowych, na formację katechu-
menalną, prowadzącą do osobistej, świadomej 
wiary i poczucia przynależności do konkretnej 
wspólnoty urzeczywistniającej ciało Chrystusa.

Mamy do tego wiele możliwości. Jedną z nich 
jest Droga Neokatechumenalna. Jest ona narzę-
dziem, które służy do ponownego odkrywania 
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już 
ochrzczonych. Formacja neokatechumenalna jest 
przeżywana i w naszej parafii, w małej wspólnocie, 
w której można doświadczyć konkretnych relacji, 
kształtować je w świetle Słowa Bożego i żyć z mocy 
sakramentów.

Dzielenie się Słowem Bożym w małej grupie 
pomaga nawracać się, daje światło, wprowadza 
w życie i uzdalnia do pełnych relacji z drugim czło-
wiekiem. Dzielenie się Słowem Bożym, to dawanie 
świadectwa jak to Słowo działa w życiu konkret-
nych osób, jak konkretne wydarzenie historioz-
bawcze odnosi się do życia danej osoby. Oczy-
wiście nie jest to łatwe, bo ludzie mają trudności 
by się otwierać, ale kto zacznie się przełamywać, 
będzie czekał na to, aby spotkać się we wspólnocie 
i w ten sposób przeżywać rzeczywistość Słowa.

Nasza Droga jest inspiracją do wzajemnego 
odkrywania istoty komunii, czyli jedności naszej 
z Bogiem, do budowania i umacniania na tym 
doświadczeniu naszej wiary  i pomagania innym 
odnaleźć utraconą komunię z Bogiem.  (Irena)

Ja i ty to już dwie części. Możemy stworzyć armię, 
która zmieni ten świat na lepszy, godniejszy i przy-
jazny. Bo czyż chcemy być wśród tych, co krzywdzą 
bezbronną staruszkę lub dziecko? Czy raczej nasze 
miejsce jest tam, gdzie mdleją mięśnie od wysiłku, 
ale rośnie dusza aż do nieba? Gdzie po minionym 
dniu można innemu człowiekowi spojrzeć prosto w 
oczy. Czy masz w sobie siłę, która pozwoli Ci podać 
kromkę chleba ubogiemu i czy posiadasz w sobie 
słowa, które przyniosą ulgę cierpiącemu?

Piszę do Ciebie... bo boli mnie serce, gdy słyszę, 
że dziecko zabija dziecko. Dlaczego dzieją się tak 
niewytłumaczalne, okrutne rzeczy? Czego zabrakło, 
czego było mało?

Gdzie byli ludzie, którzy mogli zapobiec temu 
złu? Odpowiedź mi tu i teraz: Czy chcesz tak dalej 
żyć? Co musimy zrobić, aby powiedzieć Nie! – bez-
myślnej śmierci? Może już czas zastanowić się, skąd 
w nas tyle agresji, która potrafi wybuchnąć jak nu-
klearny grzyb i zniszczyć wszystko, co dobre i żywe. 
Może przyszedł już czas na powrót do systemu zwy-
cięstwa dobra nad złem. Tak, jak pamiętasz, działo 
się w cudownie bezpiecznych bajkach z dzieciństwa, 
które każdy z nas uwielbiał. Ale niektórzy o nich za-
pomnieli w szalonej gonitwie za pieniądzem i sławą. 
Myślę, że i oni tak do końca nie są źli. Może potrze-
bują przypomnienia i podania przyjaznej ręki. Może 
muszą się obudzić z koszmarnego snu. Każdy z nas 
jest wolnym człowiekiem, a co za tym idzie może 
postępować jak mu nakazuje sumienie, ale mówiąc 
o sumieniu musimy żyć tak, jak nakazują normy 
życia wśród ludzi. Bycie wolnym człowiekiem wcale 
nie oznacza: wynosić się nad innych i czerpać pełną 
garścią z tego, co przynosi nam życie...

Pisze do Ciebie – Młoda Polka
  
                                        (z internetu wybrała Irena)

Piszę do Ciebie...
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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.

Odeszli do wieczności:
 Adela Mrozicka, Bubele (l. 82) zm. 23/12/2010
 Antoni Sapiega, Sejny (l. 65) zm. 24/12/2010
 Jan Kimsal, Łumbie (l. 71) zm. 26/12/2010

Ofiary złożone 
na remont klasztoru (c.d.)

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na re-
mont klasztoru (wymiana stolarki okiennej) 
i prace remontowe w zakrystii i wewnątrz ba-
zyliki, a także na wypłacenie długu za wymianę 
pokrycia dachowego na kościółku w Żegarach 
i malowanie elewacji zewnętrznej. Dotychczas 
ofiary złożyło 489 rodziny na sumę 35 995 zł.

Leonczyk Aldona, Sejny, Grodzka 
Cyruszys Roman Danuta, Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz Bożena Mirosław, Sztabinki 
Bykas Tadeusz Maria, Sejny, Łąkowa 
Matulewicz Wojciech, Kielczany 
Czeszkiewicz  Marianna, Sejny, Wojska Polskiego 
Jakubowscy Jerzy Elżbieta, Sejny, Emilii Plater 
Tomkiewicz Mariusz, Sejny, Młynarska 
Milewscy Stanisław Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Głemboccy Grzegorz Barbara, Sejny, Zawadzkiego 
Grudzińscy Stanisław Paulina, Sejny, Konarskiego
Keller Antoni Danuta, Sejny, Zawadzkiego 
Plesiewicz Mieczysław, Sejny, Konopnickiej 
Niewulis Justyna, Marynowo 
Adamowicz Tadeusz Wanda, Degucie 
Czajkowska Halina, Sejny, Rittlera 
Kozakiewicz Bernard Daniela, Sejny, Konarskiego 
Kozakiewicz Jacek Dorota, Sejny, Konarskiego 
Klimasara Olgierd, Marynowo 
Pachucka Jadwiga, Sejny, Piłsudskiego 
Krakowscy Jerzy i Aldona, Romanowce 
Franiak Kazimierz Joanna, Sejny, Parkowa 
Zielińscy Andrzej Renata, Sejny, Młynarska 
Koneszko Stanisław Henryka, Sejny, Wojska Polskiego 
Wołukanis Stanisław Krystyna, Łumbie 5
Dziemido Marianna, Sejny, Zawadzkiego (of. na 
ławkę w kaplicy Matki Bożej)

Plan kolędy:

Poniedziałek, 10 stycznia – ul. Zawadzkiego 12, 
18, 19
Wtorek, 11 stycznia – ul. Zawadzkiego 20 i domki 
od 1-60
Środa, 12 stycznia – ul. Wojska Polskiego 9, 11, 
13, 15, 17 
Czwartek, 13 stycznia – ul. Wojska Polskiego 19, 
19a, 19b, domki jednorodzinne
Piątek, 14 stycznia – ul. Wojska Polskiego 21, 
60, 60c
Sobota, 15 stycznia – od g. 9.00 Sankury i Krasno-
wo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo

Poniedziałek, 17 stycznia – ul. Wojska Polskiego 
62, ul. E. Plater 1, 8
Wtorek, 18 stycznia – ul. Parkowa 1, 3, 5;  ul. 
Świerczewskiego
Środa, 19 stycznia – ul. Nowotki, Kasztanowa, 
Wierzbowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, 
Topolowa, Cisowa, Lipowa, Dębowa, Klonowa
Czwartek, 20 stycznia – ul. 1 Maja; ul. Piłsudskie-
go 22, 36, 38
Piątek, 21 stycznia – ul. Piłsudskiego – dokończe-
nie oraz Plac Św. Agaty
Sobota, 22 stycznia – od 9.00: Żegary, Dusznica, 
Kielczany, Nowosady, Posejanka

Intencje modlitwy na styczeń
Ogólna: 
Aby bogactwa świata stworzonego – jako cenny 
dar Boga dla ludzi – były chronione, dobrze wyko-
rzystywane i dostępne dla wszystkich.
Misyjna: 
Aby chrześcijanie doszli do pełnej jedności, świad-
cząc, że Bóg jest Ojcem całej ludzkości.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg 
potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii 

rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd 
do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które 
bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To 
jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2 Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest począt-
kiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem 

Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godności przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. 
Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobo-
wiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy 
kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie 
coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i 
moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności 
nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Podziękujmy dzisiaj za dar dziecięctwa Bożego, 
ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.

3 W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Niech ona będzie okazją do wspólnej 
modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej 

rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom Boże błogo-
sławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru!

4 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzimy w niedzielę, 16 stycznia. Na naszych oczach 
wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy 

i zarobków. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród 
nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć 
innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

5 Ale w najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet 
poza własną wspólnotę parafialną. 17 stycznia, w poniedziałek obchodzimy Dzień Judaizmu. 

Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni 
naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

6 Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan trwał będzie od 18 do 25 stycznia. „Po-
wszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy 

wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno! 
Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na nasze relacje z wszystkimi bliźnimi, zwłasz-
cza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze 
osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

7 Radę Duszpasterską i Ekonomiczną naszej Parafii zapraszam na spotkanie noworoczne w nie-
dzielę, 16 stycznia o godz. 15.30 na plebanii. Liczę na obecność wszystkich radnych.

8 Dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii wraz z rodzicami 
zapraszam na wspólną Eucharystię w niedzielę, 23 stycznia o 15.00. W czasie Mszy św. będzie 

poświęcenie medalików. Prosimy rodziców, aby zakupili dzieciom medaliki, jeśli jeszcze ich nie mają.  

9 Dzień Babci obchodzić będziemy w piątek, 21 stycznia, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. 
Pamiętajmy o naszych seniorach, często niezastąpionych i bardzo kochanych i módlmy się w 

tych dniach za naszych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle 
im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i 
serdeczna pamięć.

10 Koncert kolęd w wykonaniu naszej Sejneńskiej Orkiestry, którą podziwiamy na wielu uro-
czystościach religijno-patriotycznych będzie w niedzielę, 30 stycznia o godz. 16.30. Uświetni 

również liturgię Mszy św. o 17.30. Będziemy mieli również okazję wesprzeć ofiarnym groszem funk-
cjonowanie naszej Orkiestry. Bogu dzięki, że są ludzie i instytucje, którzy dbają, aby Orkiestra istniała 
i rozwijała się. Zapraszamy serdecznie na koncert, z pewnością przeżyć duchowych nie zabraknie.
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Intencje mszalne  9–23.01.2011 r.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 9 stycznia 2011
07:00 +Jan +Marianna +Kazimierz z rodz. Macie-

jewskich
08:30 +Stanisław Madejski (greg8)
10:00 +Rafał Rupiński (11mc)
Żegary 10:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
11:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 

dla Wspólnoty Nieustającego Różańca
13:00 LT: +Anna Macianis (3mc)
Krasnowo: Za parafian 
17:30  +Józef Fidrych (2 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 10 stycznia 2011
06:30 +Stanisław Grzędziński (m–c od pogrzebu)
08:00 Dziękczynna za uratowanie życia ,o  błog. 

Boże i zdrowie dla Witolda Grygucia
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
09:00 LT: +Anna Karalius (greg)
17:30 +Natalia Tomkiewicz (20 rocz.)
17:30 +Edward +Genowefa i z rodz. Sadkowskich

WTOREK, 11 stycznia 2011
06:30 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Heleny An-

drejczyk w 60 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Józef Korzeniecki
09:00 LT: +Anna Karalius (greg)
17:30 +Anna (7 rocz.) +Marian Masianis

ŚRODA, 12 stycznia 2011 
06:30 +Romuald Olsztyn (2mc)
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 +Maria Tomkiewicz
08:00 +Maria (13 rocz.) +Bronisław  i z rodz. Tom-

kiewiczów i Maksimowiczów
09:00 LT: +Anna Karalius (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ka-

mila Luto w 18 rocz. urodzin i dla rodziny

CZWARTEK, 13 stycznia 2011 
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla rodz. Kręciewskich
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 +Zofia +Feliks Staniewicz
08:00 +Anna Wołyniec (greg ost.) 
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 +Marian Zdankiewicz (5 rocz.)

PIĄTEK, 14 stycznia 2011
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Anny i Henryka 

Lisewskich i dla rodziny
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Leny w 3 rocz. 

urodz. i dla rodziców
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)

17:30 +Marianna Malinowska (11mc)

SOBOTA, 15 stycznia 2011 
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla rodz. Siedlarzów
08:00 O błog. Boże i szczęśliwe zdanie matury dla 

Widy Gryguć
08:00 +Regina Jodango (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
09:00: (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 +Marzena Nizińska

NIEDZIELA II ZWYKŁA, 16 stycznia 2011
07:00 +Genowefa +Adam Święciccy +Felicja Ty-

tarczuk
08:30 +Stanisław Madejski (greg)
10:00 +Kazimierz Chmielewski (9 rocz.)
Żegary 10:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
11:30 Za parafian
13:00 (LT) +Anna Szulewska (5 rocz.) i za jej męża
Krasnowo: 
17:30 +Kazimierz (rocz.) +Stefania (13 rocz.) Sta-

bińscy

PONIEDZIAŁEK, 17 stycznia 2011 
06:30 +Agnieszka Hołubowicz (3mc)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Skupskiej
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 Za zm. z rodz. Sapiechów

WTOREK, 18 stycznia 2011
06:30 +Albina +Franciszek Budowicz
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 +Apolonia Stankiewicz (1 rocz.)
08:00 +Anna +Józef Masianis
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30  +Eugeniusz (9 rocz.) +Wanda I z rodz. Su-

cholewskich i Mrozowiczów

ŚRODA, 19 stycznia 2011
06:30 +Krzysztof Pierożyński
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 +Marek Klimko (4mc)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17.30 O błog. Boże i zdrowie dla Oliwii w 4 rocz. 

urodz. i dla rodziców

CZWARTEK, 20 stycznia 2011
06:30 +Aldona Pieczulis (3mc)
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00  +Domicela +Antoni +Piotr Wieczorek
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 +Franciszek (10 rocz.) +Elżbieta +Witold 

Koneszko
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PIĄTEK, 21 stycznia 2011
06:30 Dziękczynna za dar otrzymania pracy i o 

dalsze błog. Boże
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 +Helena Wołongiewicz i zm. z rodziny
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Janiny, Marii i ich 

rodzin

SOBOTA, 22 stycznia 2011
06:30 +Jadwiga +Józef Sujet
08:00 +Stanisław Madejski (greg)
08:00 +Weronika +Jan Czeplik
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 +Anna Michalska (4mc)

NIEDZIELA III ZWYKŁA, 23 stycznia 2011
07:00 +Leonard Basiewicz (3 rocz.) +Scholastyka 

Myszczyńska i zm. z ich rodzin
08:30 +Edwin Miszkiel (18 rocz.)
10:00 +Stanisław Madejski (greg)
Żegary 10:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
11:30 +Eustachy Grzybowski (14 rocz.) +Helena 

+Józef 
13:00 LT: +Witalij (9 rocz.) +Izydor Sidor
Krasnowo: Za parafian 
17:30  +Alicja (2 rocz.) +Natalia Paszkiewicz

17-I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie 
III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znaj-
duje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej 
właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej (wspo-
mnienie obowiązkowe);

19 -I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), 
biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwa-
nych sercanek (wspomnienie obowiązkowe);

21-I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, 
która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć 
na stadionie Domicjana około 305 roku (wspo-
mnienie obowiązkowe).

Odpuść im 
bo nie wiedzą co czynią...  
Czuwa tylko On... Klęczy przy skale i modli 

się. Wtłoczony w ziemię, zalany krwawym potem, 
błaga Ojca, aby oddalił od Niego Kielich goryczy, 
prosi ale jednocześnie poddaje się jego woli. Chce 
cierpieć? 

Nie, nie chce, boi się, jest także człowiekiem, 
boi się bólu, wie, że będzie Go to dużo kosztować. 
Boi się, przeżywa ludzki strach, ale wie, że tylko On 
może pomóc człowiekowi, może pomóc światu, 
rozumie to i chce tego dokonać, pomimo, że  bę-
dzie to Go kosztowało wiele, bardzo wiele, życie 
jako człowieka. 

Przyszli po Niego jak po zbójcę: z kijami, pałka-
mi, mieczami, powrozami. Spętali Jego ręce. Stał 
się więźniem. Postawili Go przed sądem, chcieli Mu 
udowodnić, że jest oszustem i naciągaczem. Chcie-
li Mu wmówić to, czego nigdy by nie popełnił... Stał 
i milczał. Poddano go ubiczowaniu... Bóg stoi pod 
pręgierzem ludzkiej nienawiści... Człowiek zadaje 
ból Bogu, człowiek upokarza Boga – Człowieka... 
Korona okrutna, szydercza, odrażająca... jedynie 
taką mógł bogu dać człowiek. Pozwolił przybić 
swoje ręce i nogi... Stoją nienawistni, sycą swoją 
żądzę zemsty... 

Z wysokości krzyża padają słowa: ...odpuść im, 
bo nie wiedzą co czynią.     

Złote myśli
Kochaj! Kto kocha wszystko posiada.
Przyjaciel to taki człowiek, który cię już dobrze zna, a mimo to cię lubi.
Nie mów nigdy wszystkiego co wiesz, lecz wiedz zawsze wszystko co mówisz.

Wiara i Pismo
Mędrcy zobaczyli znaki Boże na niebie, uwie-

rzyli im i poszli za nimi. Gwiazda jednak zaprowa-
dziła ich nie do stajenki, ale do pałacu w Jerozoli-
mie. Dopiero wskazówki zawarte w Biblii pozwoliły 
im odnaleźć właściwą drogę. Wskazówki te od 
dawna znali uczeni w Piśmie, ale nie widzieli już 
znaków Bożych ani nie wierzyli im. A jaka stąd 
płynie nauka dla nas współczesnych? Lektura Biblii 
jest pożyteczna i konieczna, ale sama nie wystarczy 
do rozpoznania obecności Boga!
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14 IX 2010 – wtorek
 Śniadanie o 6. Wyjazd w kierunku Hiszpanii przez 

Bajonnę (Kraj Basków}, autostradą nad Zatoką Biskajską. 
Od początku pielgrzymki przejechaliśmy już 3200 km. 
(Dzisiaj urodziny p. Zbyszka Wandycza – słodycze w au-
tokarze). Autokar skręcił z autostrady i zawiózł nas nad 
Ocean Atlantycki, nad małą zatokę z falą, która przybijała 
i odpływała od brzegu. Strudzone stopy znalazły ukoje-
nie 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 boso zaczęliśmy 
wspinać się na wzgórze, ścieżką prowadzącą wśród traw, 
kwiatów polnych, skał, aż dotarliśmy do miejsca, gdzie 
nasz ksiądz Zbigniew przygotowywał się do sprawowa-
nia 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 cieszył oko. 
Właściwie dwa błękity: wody i nieba.

To tutaj obok skałki z kępą skromnych kwiatków, 
na które ciągle padał mój wzrok – rozpoczęła się Msza 
święta. 14 IX – 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… Takich uniesień niewiele w życiu. Ale w chwilach, 
gdy  Dzieło Boga – piękny krajobraz – w połączeniu ze 
Słowem Bożym swą magiczną siłą poruszą serce, łzy 
mają prawo płynąć. Wspólna fotografia oceanem w tle 
– to ostatnia chwila pobytu w tym niebiańskim zakątku 
naszej ziemi. Trzeba zabrać ten obraz, który wrył się w 
serce, ze sobą w dalszą drogę. Jak skarb.  To Dar Boga. 
Dziękuję Ci, Panie. 

W autokarze spędziliśmy jeszcze kilka godzin, zanim 
ujrzeliśmy wieże katedry w Santiago de Compostella. 
Kolacja i nocleg w hotelu o tej samej nazwie, co w Lour-
des –,, Santa Lucia”.

                                                                                 Regina

Zapiski pielgrzyma


