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MOC SŁOWA
Niedziela IX Zwykła – 6 marca 2011
Mt 7,21–27 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie 
każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wej-

dzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 
Wielu powie mi w owym dniu: »Panie, Panie, czy 
nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie 
wy-rzucaliśmy złych duchów mocą Twego imie-
nia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego 
imienia?«. Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie 
znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie 
nieprawość«. Każdego więc, kto tych słów moich 
słucha i wypełnia je, można porównać z człowie-
kiem roztropnym, który dom swój zbudował na 
skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, 
bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych 
słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można po-
równać z człowiekiem nierozsądnym, który dom 
swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zer-wały się wichry i rzuciły się na ten dom. 
I runął, a wielki był jego upadek”.

Refleksja niedzielna:
Zarozumiałość jest wadą polegającą na przece-

nianiu samego siebie. Dlatego jest nie tylko głupia, 
ale także groźna. Jak często siebie przeceniam. Jak 
często zbytnio zawierzam mojemu rozumowi, moim 
siłom, moim uczuciom. Nie zawsze zarozumiałość ta 
musi przybierać taką postać, że uważamy siebie za 
wielkich proroków, egzorcystów czy cudotwórców, 
o których wspomina dzisiejsza Ewangelia – po pro-
stu za lepszych od innych. Wystarczy, że tak rzadko 
rzeczywiście jestem tym, za kogo samego siebie uwa-
żam albo za kogo chciałbym uchodzić w oczach 
innych. Owa przepaść między swoim mniemaniem o 
sobie a rzeczywistością jest więcej niż wystarczająca, 
by uznać siebie za człowieka zarozumiałego. Zarozu-
miałość jest przecenianiem samego siebie. Często nie 
jestem tym, za kogo się podaję. A im głośniej to czy-
nię, tym prawdopodobnie mniej jestem w rzeczywi-
stości takim, za jakiego chcę uchodzić. Powinienem, 
gdy tylko coś takiego spostrzegę w sobie, po prostu 
stać się znacznie cichszym, rzadziej używać zdań wy-
krzyknikowych, a częściej pytających. To byłoby już 
wiele. A może jeszcze za mało. Za słowami powinny 
pójść czyny, których oczekuje od nas Pan. l dobrze by 
było jeszcze złożyć ręce i poprosić Boga o zmiłowanie 

w nadziei, że zostanie ono mi łaskawie okazane jak 
wszystkim tym, którzy są pokornego serca.

Niedziela I Wielkiego Postu – 13 marca 2011
Mt 4,1–11 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy przepoś-

cił czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w 
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby 
te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: 
„Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bo-
żych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, 
postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież 
napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na 
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest 
napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie kró-
lestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: 
„Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 
pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szata-
nie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto anioło-
wie przystąpili i usługiwali Mu.

Refleksja niedzielna:
Byłoby małodusznością myśleć, że pokusy Je-

zusa polegały na egoistycznej chęci zaspokojenia 
głodu chleba czy pragnienia władzy. Były one, jak 
można sądzić, znacznie bardziej subtelne, apelowały 
do Jego współczucia i poczucia odpowiedzialności 
w obliczu niewymownej nędzy ludzkiej i polityki 
mającej w pogardzie ludzkie potrzeby. Szatańskie 
podszepty były zatem apelami o miłość i społeczną 
sprawiedliwość: „Przecież jesteś Synem Bożym! Bądź 
konsekwentny! Dlaczego nie uczynić z tych kamieni 
chleba i nakarmić nim tysiące głodujących? Dla-
czego nie sięgnąć po władzę w świecie i dla dobra 
narodów rzucić tyranów na kolana? Dlaczego nie? 
Pomyśl o całym dobru, którego mógłbyś w ten spo-
sób dokonać! Jezus walczy zapewne z takimi właśnie 
uwodzicielskimi myślami – naprawdę kuszącymi. Ale 
w końcu stanowczo je odrzuca. Zdaje sobie sprawę, 
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MOC SŁOWA KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IX ZWYKŁA, 6 marca 2011
Słowo Boże: Pwt 11,18.26-28; Rz �,21-25; Mt 7,21-27

PONIEDZIAŁEK, 7 marca 2011, wsp. Św. Perpetuy 
i Felicyty, męcz
Słowo Boże: Tb 1,1-2.2,1-9; Mk 12,1-12

WTOREK, 8 marca 2011, wsp. Św. Jana Bożego, zak
Słowo Boże: Tb 2,10-2�; Mk 12,1�-17
Międzynarodowy Dzień Kobiet

ŚRODA, 9 marca 2011, POPIELEC
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2Kor 5,20-6,�; Mt 6,1-6.16-18
Początek Wielkiego Postu. Dzisiaj obowiązuje post 
ścisły. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

CZWARTEK, 10 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt �0,15-20; Łk 9,22-25
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

PIĄTEK, 11 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Iż 58,1-9; Mt 9,14-15
Modlitwa za borykających się z problemami uza-
leżnień i za rozbite małżeństwa
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

SOBOTA, 12 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Iż 58,9-14; Łk 5,27-�2
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 13 marca 2011
Słowo Boże: Rdz 2,7-9.�,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11

PONIEDZIAŁEK, 14 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,�1-46

WTOREK, 15 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

ŚRODA, 16 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Jon �,1-10; Łk 11,29-�2

CZWARTEK, 17 marca 2011, wsp. św. Patryka, bpa
Słowo Boże: Est 4,17; Mt 7,7-12

PIĄTEK, 18 marca 2011, 
wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dK
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26

SOBOTA, 19 marca 2011, Urocz. Sw. Józefa Oblu-
bieńca NMP i Patrona Kościoła Powszechnego
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5.12-14.16; Rz 4,1�.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 20 marca 2011
Słowo Boże: Rdz 12,1-4; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
Dzień Solidarności z misjonarzami. Ofiary do skar-
bon na Krajowy Fundusz Misyjny

że człowiek odczuwa głębszy głód od tego, który 
można fizycznie zaspokoić. A brutalnej władzy nie 
chciałby przeciwstawić żadnej innej – nawet własnej 
– brutalnej władzy, a jedynie władzę Boga, niemoc 
miłości. Jako Syn Boży przeciwstawia się pokusie 
zajęcia miejsca Ojca, bycia jak Bóg (pierwsze czy-
tanie), i okazuje się prawdziwym Synem. Zdecydo-
wanie powierza swe życie dłoniom Ojca i wzbrania 
się domagać dowodu, że dłonie te faktycznie Go 
prowadzą, chronią i wspierają. A cóż nam pozosta-
je? Nic innego, jak ze zdumieniem spoglądać na to 
bezwzględne zaufanie Syna.

Intencje modlitwy na marzec
Ogólna: 
Aby narody Ameryki Łacińskiej dochowywały 
wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą 
sprawiedliwością społecz-ną i pokojem.

Misyjna: 
Aby Duch Święty oświecił i umocnił tych, którzy 
w wielu rejonach świata cierpią prześladowanie 
i dyskryminację z powodu Ewangelii.

Rozpoczynamy szczególny czas przygotowa-
nia do owocnego przeżycia świąt Wielkiejnocy. 
Już od pierwszego dnia warto postawić sobie 
pytanie, jak będę przeżywa! ten wyjątkowy ła-
ski. Pomódl się do Ducha Świętego i pod Jego 
natchnieniem ułóż program, który pozwoli ci 
dobrze wejść w czas Wielkiego Postu. 

Zobacz, czy jest możliwe, byś w swoim planie 
zajęć wygospodarował trochę czasu na udział 
w Gorzkich żalach, Drodze krzyżowej, rekolek-
cjach, na systematyczną lekturę Pisma Świętego, 
a także konkretne czyny miłosierdzia. Postaraj  
się przeżyć ten święty czas w jedności z Matką 
Bożą Bolesną.

W modlitwie pytaj Ją, jak iść z Nią za Je-
zusem w konkretnej sytuacji życiowej, w jakiej 
jesteś. 

Ona najlepiej ci podpowie.

Przygotowanie 
paschalne
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wkrótce beatyfikacja 
Jana Pawła II

Przed nami uroczystość beatyfikacji Jana Pa-
wła II. To wydarzenie historyczne i ważne dla 
naszego życia duchowego. Musimy się do tej 

chwili należycie przygotować. 
Czynimy to wspólnie przez słuchanie nauki 

Jana Pawła II w każdą niedzielę przed Mszą św., 
przez zanurzenie się w modlitwie w Godzinie 
Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem 
o godz. 15.00, przez całodzienną adorację Naj-
świętszego Sakramentu wyznaczoną dla naszej 
Parafii na dzień 24 marca (czwartek), ale także 
przez większą wiedzę o Janie Pawle II, jego życiu, 
jego wierze. 

Zachęcamy także do ofiar duchowych przy-
gotowujących do tej wielkiej chwili i postawienie 
sobie pytań: co mogę zmienić w swoim życiu, jak 
naśladować Jana Pawła II w jego miłości do Boga 
i ludzi, jak sprostać wymaganiom, które stawiał 
każdemu? Trzeba przejrzeć swoje życie, uzdrowić 
swoje relacje z ludźmi, podjąć trud przemiany 
siebie, wyjścia z duchowej zapaści, porzucić nałóg, 
zdradę, odmienić ciasne myślenie nie uznające 
wszystkich Bożych przykazań, przestać udawać 
chrześcijanina, a nim po prostu być, pokazać 
wreszcie swoim dzieciom, tym małym jeszcze i tym 
troszkę starszym, jak żyć zgodnie z wiarą, jak ko-

chać Boga i jak szanować ludzi, jak przezwyciężać 
lęk przed poznaniem prawdy, która wyzwala, jak 
być przyzwoitym mimo, że to niemodne i narażone 
na wyśmianie, jak budować prawdziwą miłość 
mającą swe źródło w Bogu, a nie budowaną na 
grzechu i będącą zaspakajaniem własnego egoi-
zmu, a nie ma to nic wspólnego z przygotowaniem 
do odkrycia powołania do małżeństwa i odpowie-
dzialnością za religijne wychowanie swoich dzieci. 
Wiele pracy przed nami. 

Beatyfikacja Jana Pawła II nie może przejść 
obojętnie obok nas, taką czynią ją laickie media, 
mówiąc tylko o zewnętrznych przygotowaniach, 
rzekomych tłumach zdążających do Rzymu, o dro-
gich hotelach i wyżywieniu, o różnych sensacjach 
itd. A my, katolicy nie możemy tej szansy, jaką nam 
Bóg daje, zmarnować. 

Mamy wielkie szczęście żyć w czasach Jana 
Pawła II, podziwianego i szanowanego przez cały 
świat, nie tylko chrześcijański, ale jest to też zobo-
wiązanie do niesienia dziedzictwa naszego świę-
tego Rodaka w następne pokolenia. 

To jest nasz obowiązek. Dlatego zachęcam 
wszystkich i siebie do wysiłku i odpowiedzi na 
zadane wcześniej pytania.

Modlitwa w intencji solenizanta
Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci, że Ty w Swojej miłości obdarzyłeś księdza 

prałata Zbigniewa Bzdaka – naszego proboszcza, godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był 
on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzamy Ci święto Jego patrona, a Ty mocą 
Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Polecamy Ci jego duszę i ciało. Polecamy jego 
radości i nadzieje, wszystkie trudy i dolegliwości.

Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem, otaczaj życzliwymi ludźmi. Sprawiaj, aby 
nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył. Amen.

Czcigodnemu księdzu prałatowi Zbigniewowi Bzdakowi 
– proboszczowi parafii, z okazji imienin – moc serdecznych życzeń: Błogosławieństwa Bożego, 
mocy Ducha Świętego, ludzkiej życzliwości oraz zdrowia. Niech Matka Boska, nasza Pani 
Sejneńska – prowadzi księdza po drogach kapłańskiego powołania, 

składają członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
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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 
Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachę-
camy do jego lektury. Dzisiejszy fragment odnosi się do słów Papieża Jana Pawła II wypowiedzianych 
w Skoczowie na temat sumienia będącego gwarantem ładu moralnego.

(cd - na stronie 11)

Obowiązki społeczności świeckiej

1�4 W dziejach naszej Ojczyzny Kościół 
katolicki zawsze przemawiał do 

rządzących, przypominając o obowiązkach oraz 
zasadach moralnego postępowania. Zdając sobie 
sprawę ze swojej siły moralnej, czynił to publicz-
nie, aby cała Polska wiedziała, co myśli Kościół. To 
związało Kościół z Narodem we wzajemnej odpo-
wiedzialności i zaufaniu. W tym duchu pragniemy 
przypomnieć zaniedbane elementy katolickiego 
nauczania społecznego. Kościół musi bowiem być 
„głosem tych, którzy nie mają głosu”. Na początku 
przypominamy słowa Papieża Jana Pawła II ze 
sławnej homilii w Skoczowie. Dzisiaj są one jesz-
cze bardziej aktualne i czekają, by wprowadzić 
je w czyn.

Najbardziej podstawowym problemem 
pozostaje ład moralny

1�5 „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed 
wieloma trudnymi problemami 

społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. 
Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak 
najbardziej podstawowym problemem pozostaje 
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem 
życia każdego człowieka i  każdego społeczeństwa. 
Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi 
sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy 
przede wszystkim w każdej sytuacji swojego su-
mienia [poprawnie ukształtowanego] słuchać i 
jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on 
nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować 
się w dobro i pomnażać je w sobie oraz wokół 
siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl 
słów św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj!».

1�6 Nasz wiek XX był okresem szczegól-
nych gwałtów zadawanych ludzkim 

sumieniom. W imię totalitarnych ideologii milio-
ny ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich 
najgłębszymi przekonaniami. Wyjątkowo bolesne 
doświadczenia ma pod tym względem cała Eu-
ropa Środkowowschodnia. Pamiętamy ten okres 
zniewalania sumień, okres pogardy dla godności 
człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy 
własnym przekonaniom postanowili być wierni. 
Pamiętamy, jak doniosłą rolę odegrał w tamtych 
trudnych czasach Kościół, jako obrońca praw su-
mienia – i to nie tylko ludzi wierzących! Zada-

waliśmy sobie w  tamtych latach pytanie: «Czy 
może historia płynąć przeciw prądowi sumień?» 
Za jaką cenę «może» – Właśnie: za jaką cenę… Tą 
ceną są, niestety, głębokie rany w tkance moralnej 
narodu, a przede wszystkim w duszach Polaków, 
które jeszcze się nie zabliźniły, które jeszcze długo 
trzeba będzie leczyć.

1�7 O tamtych czasach, czasach wiel-
kiej próby sumień trzeba pamiętać, 

gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą 
i  wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków 
nie ulegały demoralizacji, aby nie poddawały się 
prądom moralnego permisywizmu, aby umiały 
odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii 
i Bożych przykazań, aby umiały wybierać, pamię-
tając o Chrystusowej przestrodze: «Cóż bowiem za 
korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 
swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w 
zamian za swoją duszę?». Wbrew pozorom, praw 
sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasła-
mi tolerancji, w życiu publicznym i w środkach 
masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, 
może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to 
boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje 
do spychania ich na margines życia społecznego, 
ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi 
nieraz największą świętość. Te formy powracającej 
dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele 
do myślenia. Bracia i Siostry! Czas próby polskich 
sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! Dzisiaj, 
kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecz-
nego i  państwowego, pamiętajcie, iż zależy on 
przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek 
– jakie będzie jego sumienie”.

Polska potrzebuje w polityce ludzi prawych

1�8 „Istnieje spójność chrześcijańska 
także w życiu publicznym. Kto jest 

chrześcijaninem, winien nim być zawsze, na każ-
dym poziomie, bez chwiania się, bez ustępstw; w 
czynach, a nie tylko z imienia”. Prostych ludzi boli, 
a wręcz irytuje, że na spotkaniach przedwybor-
czych wszystkie ugrupowania obiecują prowadzić 
politykę prorodzinną, a potem nie dotrzymują 
słowa. Niestety, także do dzisiejszych polityków 
odnosi się ostrzeżenie wyryte na Pomniku Trzech 
Krzyży w  Gdańsku: „Ty, co skrzywdziłeś człowieka 
prostego, na krzywdę jego drwiną wybuchając, 
nie bądź spokojny”.
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Jestem synem narodu
Myśli i przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II

Odrzucenie Boga, odrzucenie Jego łaski, a co 
za tym idzie, zaprzeczenie zbawieniu – oto gesty, 
za sprawą których człowiek dobrowolnie zamyka 
przed sobą drogę przebaczenia.

Nawrócenie do Boga polega zawsze na odkry-
ciu Jego miłosierdzia, czyli miłości, która cierpliwa 
jest i łaskawa na miarę Stwórcy i Ojca.

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mo-
gła w nas działać, przeobrażać nasze życie i przy-
nosić owoc dobra.

Człowiek powinien uświadomić sobie, że jego 
życie przebiega na świecie między dobrem i złem. 
Pokusa nie jest niczym innym, jak skierowaniem 
ku złu tego wszystkiego, z czego człowiek może 
i powinien czynić dobry użytek.

 
Życie zaś, zwłaszcza ludzkie, należy wyłącznie 

do Boga: kto podnosi rękę na życie człowieka, 
podnosi niejako rękę na samego Boga.

Głos Kościoła jest zawsze ewangelicznym 
krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, 
którzy są zagrożeni, otoczeni pogardą, i tych, 
których prawa ludzkie są gwałcone.

Częste przystępowanie do Sakramentów, 
zwłaszcza zaś do Sakramentu Pojednania i Eu-
charystii, oczyszcza nas i wzbogaca łaską Chrystu-
sa, by każdy z nas stał się „nowym człowiekiem” 
zgodnie z wezwaniem Pana: „Nawróćcie się”.

Ostateczna postawa wartości i godności czło-
wieka i sensu jego życia jest ta, że jest on obrazem 
i podobieństwem Boga. 
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Jestem synem narodu Na
Wielki Post
Na 40 dni przed Wielkanocą rozpoczy-

namy okres Wielkiego Postu, czas nasze-
go nawrócenia. Starajmy się, aby naszym 
nawróceniem i dążeniem do świętości 
ubogacili się też inni.

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu 
zwróćmy uwagę na jałmużnę duchową, 
pojmowaną jako podarowanie naszego 
czasu, w większym niż dotychczas wymia-
rze, najbliższym, a także ludziom chorym 
czy pozbawionym prawa. Starajmy się ich 
zrozumieć, podać im rękę i obdarować 
swoją miłością. Zaprośmy do tej pracy 
Matkę Najświętszą.

Nie wystarczy bowiem żałować przed 
Bogiem i Jego prosić o darowanie grze-
chów. Trzeba też prosić o przebaczenie lu-
dzi, wobec których zawiniliśmy. Niełatwo 
jest powiedzieć do drugiego człowieka: 
„przepraszam”, „żałuję”. Niełatwo przyznać 
się publicznie do swoich błędów i słabości. 
Ale nie łatwo jest też znaleźć się po drugiej 
stronie i przebaczyć temu, kto o prze-
baczenie prosił. Włączmy się w liturgię 
Środy Popielcowej i w naszych domach, 
wb.^fd przyjaciół i znajomych wystąpmy 
z „prośbą o przebaczenie”.

Aby modlitwa
była wysłuchana,
niepotrzebne są mądre
i liczne słowa, wystarczą 
proste i krótkie,
byle w nich ujawniała się
wiara głęboka w Krzyż
i pokora przed
Majestatem Bożym.

sługa Boży 
ks. Ignacy Kłopotowski

Jestem synem narodu, który przetrwał naj-
straszliwsze doświadczenia dziejów, który są-
siedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on 
pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował 
własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów 
i okupacji własną suwerenność jako naród, nie 
w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej 
potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która 
okazała się większą potęgą od tamtych potęg.

Dziękuję Bogu za rok 1979, w którym po-
czucie jedności z dobrem i wspólne pragnienie 
pomyślności uciemiężonego narodu zwyciężyło 
nad nienawiścią i chęcią odwetu i stało się za-
czynem budowania demokratycznego państwa. 
Nie można nie przypominać powojennych dzie-
jów odzyskania wolności. To jest dziedzictwo, 
do którego stale trzeba wracać, aby wolność 
nie przeradzała się w swawolę, ale miała kształt 
wspólnej odpowiedzialności za losy Polski i każ-
dego jej obywatela.

Nie mam srebra i złota. Nie mam gotowych 
odpowiedzi na ważne pytania. Postaram się spoj-
rzeć na nie w świetle Jezusa Chrystusa. I mówię 
do was: wstań, nie skupiaj się na słabościach 
i wątpliwościach, wyprostuj się... Wstań i idź.

Jak Abraham, winniśmy być ludźmi wiary: 
to jest ludźmi, którzy nie tyle liczą na siebie, ile 
raczej na słowo, na łaskę i na moc Bożą. Pan Jezus 
żyjąc na ziemi, odsłaniał osobiście ze swoimi 
uczniami tę drogę.

Dlaczego człowiek się lęka? Może właśnie 
dlatego, że w wyniku swojej negacji Boga zostaje 
ostatecznie sam: metafizycznie sam... wewnętrz-
nie sam.

                                                      (Wybrała Irena)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Zapowiedzi przedślubne:
Patryk Pawlukowski, kawaler, Sejny, Pa-

rafia tutejsza i Zofia Zuzanna Szlaszyńska, 
panna, Postawelek, Parafia Becejły.

Dawid Tomasz Lipiński, kawaler, Zblewo, 
Parafia św. Michała Archanioła w Zblewie i 
Elżbieta Chrulska, panna, Radziuszki, Parafia 
tutejsza.

Dariusz Moroz, kawaler, Krejwińce, Para-
fia Berżniki i Milena Elwira Wojciechowska, 
panna, Iwanówka, Parafia tutejsza.

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

Sakrament Chrztu Świętego:  
27/02/2011 – Szymon Polens, Michał Dąbrowski, 
Adam Wróblewski

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
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:
 Krzysztof Kowalewski, Suwałki (l. 76) zm. 14/02/2011
 Janina Pietuszko, Klejwy (l. 56) zm. 17/02/2011
 Janina Wojciechowska, Romanowce (l. 9�) zm. 17/02/2011

Ofiarodawcy kolędowi
W „Siewcy” umieszczamy sukcesywnie 

wszystkich ofiarodawców, którzy złożyli oprócz 
ofiary kolędowej specjalną ofiarę na prace re-
montowe w tym roku.  Serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim ofiarodawcom poniżej, którzy zło-
żyli w sumie 2460 zł.

Jarmołowicz Stanisław Danuta, Sejny, Zawadzkiego 
Bykowscy Romuald Halina, Sejny, Zawadzkiego 
Staniewicz  Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Pawłowscy Grzegorz Teresa, Sejny, Zawadzkiego 
Sapieha Wacława, Sejny, Zawadzkiego 
Okulanis Krystyna, Sejny, Zawadzkiego 
Sadkowscy Józef Danuta, Sejny, Zawadzkiego 
Turowicz Zdzisław Celina, Sejny, Zawadzkiego 
Groblewscy Stanisław Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Skupscy Grzegorz Biruta, Sejny, Zawadzkiego 
Baranowscy Marcin Marta, Sejny, Zawadzkiego 
Romanowska Anna, Sejny, Konarskiego 
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi 
Pogorzelski Sławomir Urszula, Sejny, Zawadzkiego 
Fidrych Jan Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Keller Antoni Danuta, Sejny, Zawadzkiego 
Kryniccy Ryszard Małgorzata, Sejny, Zawadzkiego 
Zubowicz Janusz Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Buraczewscy Antoni Biruta, Klejwy 
Kuklewicz Witold Anna, Klejwy 
Wojciechowscy Witold Regina, Klejwy 
Selwent Ryszard Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Delnicka Halina, Sejny, Zawadzkiego 
Kończal Jarosław Teresa, Sejny, Zawadzkiego 
Racis Józef Bogumiła, Sejny, Zawadzkiego 
Fiedorowicz Marian Krystyna, Sejny, Zawadzkiego 
Kukolska Halina, Sejny, Zawadzkiego 
Jarzębowicz Czesław Honorata, Gryszkańce 
Brzezińscy Jan Stanisława, Sejny, Zawadzkiego 
Budko Stanisław Eugenia, Sejny, Zawadzkiego 
Gobczyńscy Marek Jadwiga, Sejny, Zawadzkiego 
Czeplik, Sejny, Zawadzkiego 
Nowaccy Piotr Renata, Sejny, Wojska Polskiego 
Miszkiel Lech Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego 
Głemboccy Henryk Anna, Sejny, Wojska Polskiego

Modlitwa chorego
Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Ty do-

świadczyłeś czym jest ból i cierpienie. Tyś niósł 
chorym ulgę i zdrowie. I ja dotknięty chorobą, 
zwracam oczy i serce do Ciebie, abym lepiej 
zrozumiał sens bólu i choroby. 

Daj mi siłę wytrwania i podtrzymuj moją 
nadzieję. Skieruj moje myśli ku wyższym rze-
czom i prawdzie wiecznej, pomóż zrozumieć 
wolę Bożą. 

Przez Ciebie Zbawicielu cierpiący, łączę 
się ze wszystkimi cierpiącymi członkami Mi-
stycznego Ciała Twojego i Świętego Kościoła, 
i ofiaruję moje boleści na Twoją chwałę i za 
Kościół nasz święty. 

Amen.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Długi tegoroczny Karnawał dobiega końca. W tym tygodniu, dokładnie 9 marca, mamy Środę Po-
pielcową. Otwiera ona święty, czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem 

naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest 
ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało 
z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując 
głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwsta-
nie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, 
ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zapraszamy na Eucharystię rozpoczynającą ten niezwykły okres. Msze Święte będą celebrowane: godz. 
6.�0; 8.00; 10.00; 1�.00 (LT); 16.00 - dla dzieci; 17.�0; 19.00 – dla młodzieży.

2 Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający 
na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy 

zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje 
wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 14. 
do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie 
są do niego zobowiązani.

� Od Środy Popielcowej do niedzieli trwały będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Wielki Post 
powinien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa”.

4 Jednocześnie przez cały Wielki Post będzie trwała wielka akcja trzeźwościowa. W tym roku wszelki 
trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta 
przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi Kościołami 
domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.

5 W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzy-
żowa dla wszystkich w piątek o 17.00, potem wieczorna Msza św.; Droga Krzyżowa dla młodzieży 

we czwartek o 18.00, a dla dzieci w środę o 16.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie 
w każdą niedzielę o godz. 17.00. Przychodzących na Mszę św. w niedzielę wieczorem zachęcamy o wcześ-
niejszy udział w Gorzkich Żalach i wysłuchaniu kazania pasyjnego, bowiem w czasie Mszy św. już kazania 
nie będzie. Gorzkie Żale będziemy również śpiewać po sumie z myślą o naszych parafianach z wiosek.

6 Młodzież szkół średnich i gimnazjum uczestniczyć będzie w rekolekcjach wielkopostnych w 
pierwszym tygodniu Wielkiego Postu od niedzieli, 1� marca do środy, 16 marca. W tym czasie 

będą skrócone lekcje w szkole i czas na zatrzymanie się nad Słowem Bożym i refleksję nad własnym 
życiem i wiarą. Rodziców prosimy o życzliwą zachętę do uczestnictwa w tych rekolekcjach przez swoje 
dzieci, a młodzież prosimy do skorzystania z tej oferty. Modlimy się za was. Rekolekcje dla dzieci i star-
szych przeżywać będziemy w czwartym tygodniu Wielkiego Postu, od � do 6 kwietnia.

7 Dzień Kobiet obchodzimy we wtorek, 8 marca. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w 
modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wie-

lodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w 
wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. 
Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Dobrze 
będzie połączyć to świętowanie z uczestnictwem w Eucharystii.

8 Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa 
obchodzić będziemy w sobotę, 19 marca. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Koś-

cioła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo 
Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej 
i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopo-
tów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do 
świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. 
Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach 
samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. Msze 
św. będą o 6.�0; 8.00; 10.00 i 17.�0.

9 W okresie Wielkiego Postu zadbajmy bardziej o swoją wiarę: przede wszystkim o modlitwę 
osobistą i w małżeństwie i rodzinie. Klękajmy razem: rodzice i dzieci do modlitwy, wspólnego 

odmawiania tajemnic różańcowych. Sięgajmy częściej po Pismo Święte, czytajmy je, bo ono wskazuje 
nam właściwy kierunek życiowej drogi. Rozwijajmy bardziej wiedzę o swojej wierze czytając prasę 
katolicką, kupujmy ją w kościele, czy w kiosku. Nie żałujmy kilku złotych, bo to nie będą pieniądze 
zmarnowane. Podsuwajmy gazety katolickie czy dobre książki swoim dzieciom, bo tylko to będzie 
lekarstwem na wiele treści złych i zaśmiecających umysły młodych ludzi. Brońmy dzieci przed treściami 
złymi i obraźliwymi płynącymi z wielu stron Internetu, różnymi komiksami i obrazami. Wielki Post to 
czas wielkiej pracy nad sobą, to czas nawrócenia. To czas dany nam od Boga.
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Intencje mszalne  06–20.03.2011 r.

NIEDZIELA IX ZWYKŁA, 6 marca 2011
07:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:�0 +Stanisław Górski (1� rocz.)
10:00 +Anna (18 rocz.) +Józef (1 rocz.) +Jan (11 rocz.) 

i jego syn z rodz. Maksimowiczów (konc.)
Żegary 10.00 (LT) +Józef Popiel (greg)
11:�0 Za parafian 
1�:00 (LT): +Anna Macianis (5mc) +Jerzy +Antoni 

Auruszkiewicz
Krasnowo:  
17:�0  +z rodz. Sosnowskich

PONIEDZIAŁEK, 7 marca 2011
06:�0 +Andrzej Łabanowski
06:�0 +Helena Wojciechowicz
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Władysław Miszkiel
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 Dziękczynna w �0 rocz. urodzin Alicji z proś-

bą o błog. Boże i łaski potrzebne
17:�0 +Józef i z rodz. Linkiewiczów

WTOREK, 8 marca 2011
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
06:�0 +Franciszek (24 rocz.)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Leonardy Żegar-

skiej i dla rodziny
08:00 +Edmund Sapiega (11mc)
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef z rodz. Grab-

lewskich i Staśkiewiczów
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 +Stanisław Grzędziński (�mc)
17:�0 +Stanisław Nazarek +Anna +Katarzyna

ŚRODA, 9 marca 2011 POPIELEC
06:�0 +Anastazja Staniewicz
08:00 +Rafał Rupiński
10:00 +Wincenty Niewulis (greg)
Żegary (LT): +Józef Popiel (greg) 
1�:00 (LT) +Olgierd +Anna z rodz. Buraczewskich
16:00 +Stanisław +Marianna Koronkiewicz
17:�0 +Maria +Antoni Rakowscy
19:00

CZWARTEK, 10 marca 2011 
06:�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Bożeny
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Kazimierz Basiaga i jego rodzice
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 +Rozalia Koneszko (5mc)
17:�0 +Helena +Józef Deguć +Janusz Panasewicz 

+Wojciech Zygulski

PIĄTEK, 11 marca 2011
06:�0 +Stanisław Jakubowski
08:00 +Marcin +Rozalia Łastowscy +Adam +Józefa 

Zajewscy
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Rafała Leszczyńskiego w 18 rocz. urodz.
17:�0 O błog. Boże, wytrwałość w powołaniu i 

opiekę MB Sejneńskiej dla Adama

SOBOTA, 12 marca 2011  
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Krystyna Rutkowska
08:00 +Julia Gaus
08:00 +Józef Grzybowski (15 rocz.)
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Leonardy i Stani-

sława Żegarskich
17:�0 +Jan +Julianna Kimsal

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 13 marca 2011
07:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:�0 +Anna +Wincenty Krupińscy
10:00 +Franciszka Luto
Żegary 10.00 (LT) +Józef Popiel (greg)
11:�0 Intencja Nieustającego Różańca
1�:00 (LT) +z rodz. Lenkiewiczów
Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Aleksandra (22 rocz.) +Izydor +Czesław z 

rodz. Jungiewiczów

PONIEDZIAŁEK, 14 marca 2011 
06:�0 +Stanisław Wojciechowski (1 rocz.)
06:�0 +Mieczysław Piechota (m–c od pogrzebu)
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Józef +Józefa Zawadzcy +Zdzisław Olejniczak
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 +Zenon Gober
17:�0 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambro-

siewicz

WTOREK, 15 marca 2011
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
06:�0 +Regina Naumowicz (� rocz.)
08:00 +Zofia Raudonowicz (5 rocz.)
08:00 +Wincenty Jastrzębski (20 rocz.)
09:00 LT +Józef Popiel (greg)
17:�0  +Andrzej Palewicz (15 rocz.)
17:�0 +Ludwika Ciszewska i zm. z rodziny

ŚRODA, 16 marca 2011
06:�0 O błog. Boże dla Józefa i dla rodz. Szczerbińskich
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)



11Nr 52/2011

(ciąg dalszy ze strony 5)

BĄDŹMY 
ŚWIADKAMI 
MIŁOŚCI

1�9 Katolicy zaangażowani w politykę 
– na tej samej zasadzie, co wszyscy 

inni katolicy w jakikolwiek sposób zaangażowani 
w sprawy tego świata – mają poważny obowiązek 
dawać świadectwo Ewangelii tam, gdzie Bóg ich 
postawił. Kościół nie jest zapleczem politycznym, 
ale wspólnotą wiary, którą również katolicy zaan-
gażowani w politykę powinni żyć na co dzień.

140 Gdy podkreślamy, że Polska pilnie 
potrzebuje w polityce ludzi prawych, 

trzeba wyraźnie powiedzieć, że podstawową mia-
rą tej prawości jest życie małżeńskie i rodzinne 
danego polityka. Człowiek, który zdradza własną 
żonę czy męża, okazuje przecież swój egoizm, 
skłonność do stawiania własnej wygody i własnych 
korzyści ponad wszystko, słaby charakter i niedoj-
rzałość ludzką. Okazuje, że nie potrafi dotrzymać 
raz danego słowa ani wierności danemu słowu nie 
uważa za wartość. Człowiek, który opuszcza swoją 
żonę i dzieci, okazuje przecież, że to, co bliskie, 
może nagle stać się dla niego dalekie i obojętne, że 
dla własnej przyjemności, albo wygody, w każdym 
momencie może opuścić ludzi i sprawy, zdezer-
terować. Podobnie ten, kto we własnej rodzinie 
dopuszcza wolne związki, zdrady, rozwody, kon-
kubinaty, aborcje, zapłodnienie in vitro – pokazuje, 
jaki jest jego świat wartości.

Ponieważ zaś z wnętrza, z serca ludzkiego 
pochodzą myśli i czyny, taki polityk będzie się 
kierował swoim spaczonym światem wartości, pa-
trząc na powierzone mu sprawy Narodu i Państwa 
przez pryzmat własnej niedojrzałości, kierując się 
swoim nieukształtowanym sumieniem i zgubnymi 
nawykami.

Zabiegiem socjotechnicznym jest mówienie, 
że ktoś oddziela życie prywatne od zaangażo-
wania społecznego. To niemożliwe. Jak będzie 
ojcem Narodu ktoś, kto nie zrozumiał do końca, 
co znaczy być ojcem dla własnych dzieci? W imię 
czego mamy liczyć na wierność sprawom ano-
nimowych ludzi ze strony kogoś, kto nie potrafi 
być wierny własnej żonie/ własnemu mężowi? 
Jak można się spodziewać, że ktoś całym sercem 
odda się w polityce ludzkim sprawom, jeżeli on 
żyjąc w związku nieformalnym, pokazuje, że chce 
żyć bez zobowiązań? Czyż będzie bronił ludzkich 
praw ktoś, kto sam depcze prawa swoich dzieci 
oraz żony czy męża?

(cdn)

08:00 +Anna +Eugeniusz Michalscy
09:00 (LT) +Antoni Jancza (4 rocz.)
Żegary (LT) +Józef Popiel (greg)
17.�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Grażyny i Czesława Poźniaków w 29 rocz. 
ślubu

17:�0 +Henryka Kalinowska i z rodz. Panczenko

CZWARTEK, 17 marca 2011
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
06:�0 +Agnieszka Hołubowicz (5mc)
08:00 +Anna +Józef z rodz. Tomkiewiczów i ich 

rodzice
09:00 (LT) +Józef Popiel (greg)
17:�0 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla ks. 

Proboszcza w dniu imienin
17:�0 +Ireneusz Kluczyński (2 rocz.)

PIĄTEK, 18 marca 2011
06:�0 +Aleksandra +Wacław +Józef Ogórkis
06:�0 +Krzysztof Kowalewski (m–c od pogrzebu)
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Helena Wyżlańska (6 rocz.)
17:�0 +Janina (8 rocz.) +Stefan Wichert
17:�0 +Teresa Essel (�0 rocz.)
17:�0 +Dariusz Namiotko (1 rocz.)

SOBOTA, 19 marca 2011 
Urocz. Św. Józefa, Oblubieńca NMP
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
06:�0 +Józef Jodango
08:00 +Józef +Aleksandra +Wacław +Józefa z rodz. 

Ogórkisów
08:00 +Józef Ziniewicz
08:00 +Józef Szulewski i jego rodzice
10:00 +Józef +Antoni +Stanisława i z rodz. Su-

chockich
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Józefa
17:�0 +Józef Sienkiewicz
17:�0 +Marek Klimko (6mc)

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 20 marca 2011
07:00 +Aldona Pieczulis (5mc)
Kaplica Sióstr: +Wincenty Niewulis (greg)
08:�0 +Józef Fidrych i z rodz. Fidrychów i Ambro-

siewiczów
10:00 +Wacław (1� rocz.) +Lidia Dąbrowscy
Żegary 10.00 (LT) +Janina Pietuszko (miesiąc od 

pogrzebu)
11:�0 Za parafian 
1�:00 (LT): +Marianna +Józef Łatwis +Petronela 

+Józef Rekuć
Krasnowo:  
17:�0  +Ryszard Ołów +Adolf +Brosniława Bań-

kowscy
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18 IX 2010 – sobota
Pobudka 5.�0, zniesienie bagaży, śniadanie 

francuskie: rogalik croissant, bagietka, kawa. 
Znów jedziemy. Nie pada, więc może góry będą 
odsłonięte. Dziś wspominamy Stanisława Kostkę 
– patrona młodzieży.

W La Salette, do którego zmierzamy, Matka 
Boska ukazała się 19 września 1846 r. dwojgu 
pastuszkom: Melanii i Maksyminowi. Jutro 164. 
rocznica Objawienia. Matka Boska Saletyńska ma 
wygląd prostej prowansalskiej kobiety: w codzien-
nym stroju, fartuchu, czepcu. Nie nosi szat tak jak 
Matka Boska z Lourdes, jest taka trochę ziemska. 
To Ją będę prosiła o opiekę nad moimi córkami. 
W wysokich Alpach, które podziwiałyśmy rok temu 
w Chamonix pod Mont Blanc, tyle że w innym 
paśmie tych gór – w La Salette.

Autostrada prowadziła w kierunku wschod-
nim, w okolicy miasta Montpellier chwilami wi-
doczne były wody Morza Śródziemnego, potem 
autokar obrał kierunek na północ i zaczęliśmy 
podjeżdżać serpentynami w górę, podziwiając 
malowniczy krajobraz. (minęliśmy Gap, kierunek: 
Grenoble). Im wyżej, tym mniejsza widoczność, 
bo mgła zasnuła swa bielą zbocza, lasy. wąwozy 
i drogę. Kierowca – pan Wiesław miał bardzo trud-
ne zadanie. Kilkanaście kilometrów serpentynami 
w gęstej mgle!

Wyszliśmy z autokaru w białą watę mgły. Zero 
widoczności. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzy-
ma, posiłek, spotkanie z ojcem Robertem – sale-
tynem z miasteczka Olesko (rejon buski, obwód 
lwowski, Ukraina).

Tego dnia wyszliśmy jeszcze na zewnątrz, w 
zimne górskie powietrze, w mgłę. Koło figury Matki 
Boskiej Saletyńskiej żegnającej się z dziećmi ks. 
Robert opowiedział historię Objawienia.

Ani Melania, ani Maksymin nie zostali wy-
niesieni na ołtarze, nie wstąpili do zakonu, mieii 
trudne życie, często nie radzili sobie w dorosłym 
życiu, byli prostymi, niewykształconymi ludźmi, 
jednak zostali wybrani, bo jak mówi Ewangelia: 
„Wielkie tajemnice są objawiane glupim i malutkim 
tego świata”, „To co głupie w oczach świata, wielkie 
w oczach Boga”.

O godz. 20 Msza międzynarodowa w Sank-
tuarium M. B. Saletyńskiej Płaczącej. Weszliśmy 
do wypełnionej pielgrzymami świątyni, zajęliśmy 
miejsca i oczom naszym ukazała się twarz Chry-
stusa – fresk w ołtarzu głównym. Twarz wyrazista, 
o surowym spojrzeniu oczu, trochę niesymetrycz-
na: połowa wyraża łagodność, połowa surowość. 
Przejmujący wizerunek Chrystusa!

Msza św. koncelebrowana przez naszych ka-
płanów (Sejny, Kętrzyn, Rumia) wraz z księżmi 
przybyłymi z Hiszpanii, Niemiec, Francji.

Najpierw kolorowo ubrana ciemnoskóra mło-
dzież śpiewała egzotyczne nieco pieśni. Obej-
rzeliśmy inscenizację Objawienia, w Intencjach 
usłyszeliśmy nawet język litewski. Rozbrzmiewały 
melodie nieznane naszym uszom, od ołtarza do-
biegały słowa Liturgii w różnych językach. „Pokój 
wszystkim” przekazywaliśmy w rytmie skocznej 
muzyki i wszyscy wierni łącznie z kapłanami na 
prezbiterium, kołysali się w jej rytmie, trzymając 
się za ręce. Po Komunii św. zapaliliśmy lampiony 
i zgromadziliśmy się przed ołtarzem przy figu-
rze Matki Boskiej Saletyńskiej, nad którą górował 
wyrazisty, przejmujący wizerunek Jej Syna. Na 
zakończenie – zdjęcia z kolorową młodzieżą.

Przez zimną mgłę i mrok, po omacku przebi-
liśmy się do Domu Pielgrzyma.

Regina

Zapiski pielgrzyma


