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MOC SŁOWA
Niedziela II Wielkiego Postu – 20 marca 2011
Mt 17,1–9 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego 
Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osob-

no. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe 
jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, 
którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze 
mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Ucz-
niowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się 
zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 
„Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, 
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie 
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Czło-
wieczy zmartwychwstanie”.

Refleksja niedzielna:
To prawda, są takie chwile jasności. Niekiedy 

są to szczęśliwe czasy pewności, kiedy indziej tyl-
ko momentalne rozbłyski, w których zdajemy się 
rozumieć życie i jego złożone uwarunkowania, w 
których dostrzegamy, że dobrze jest tak, jak jest, i 
w których ogarnia nas taka ufność, że i przyszłość 
nie wydaje się nam już ani straszna, ani mroczna. 
Także Jezus i Jego uczniowie doświadczali takich 
momentów i ich przemieniającej mocy. Dlatego 
dzisiejszą Ewangelię, mówiącą o Jezusie i Jego umi-
łowanych uczniach, którym udaje się wyrwać z szarej 
codzienności, wejść na górę, by tam doznać prze-
niknięcia i olśnienia niebieską światłością, nazywa 
się Ewangelią o przemienieniu Jezusa. Po przeżyciu 
owych chwil jasności schodzą znowu na dół, a wte-
dy, zupełnie niespodziewanie, Jezus mówi uczniom 
o czekającej Go męce.

Niedziela III Wielkiego Postu – 27 marca 2011
J 4,5–42 

Jezus przybył do miasteczka samarytańskie-
go, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 

Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło 
Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy 

studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła 
tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 
rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem 
udali się przedtem do miasta dla zakupienia żyw-
ności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż 
Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym 
Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują 
stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział 
jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim 
jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś 
Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała 
do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a 
studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Ja-
kuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on 
sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi 
na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, 
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz 
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Rzekła 
do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie 
pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej 
odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć 
tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam 
męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: 
«Nie mam męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, 
a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. 
To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Nie-
go kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, 
a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie 
należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz 
Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na 
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili 
Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek 
od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli 
chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, 
by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu 
i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On 
przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej 
Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Na to 
przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał 
z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: „Czego 
od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” 
Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do 
miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie 
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MOC SŁOWA KALENDARZ LITURGICZNYczłowieka, który mi powiedział wszystko, co uczy-
niłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta 
i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, 
mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do 
jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili 
więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto 
przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: 
„Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który 
Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mó-
wicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» 
Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie 
na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje 
już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż 
siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem 
okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, 
a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym 
wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w 
ich trud wyście weszli”. Wielu Samarytan z owe-
go miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 
kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co 
uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do 
Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam 
zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na 
Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już 
nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem 
uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Refleksja niedzielna:
Na akcję dzisiejszej Ewangelii sktada się – jak 

zresztą często – uważne słuchanie. Czytanie jest 
długie i trudne. Ale chodzi w nim o najważniejsze 
pytanie w historii świata: Kim jest Jezus? Po pierwsze 
Jezus jest na obcej ziemi i jest spragniony. Samary-
tance właściwie nie było wolno z Nim rozmawiać 
ani Jezusowi z nią. l wody też nie powinna była Mu 
podać. Ale to tylko sprawy drugorzędne. Za wszyst-
kim kryje się pytanie: Kim jest Jezus? Jezus jest zba-
wieniem świata – w języku biblijnym: Mesjaszem. 
Jezus jest Zbawicielem nie tylko Żydów, ale także 
obcych, nawet wrogów, co więcej – całego świata. 
Jezus jest Zbawicielem również tych, którzy inaczej 
myślą niż ja i inaczej działają niż ja. Jezus jest Zba-
wicielem także tych, którymi nieraz wzgardziłem 
albo których nie potraktowałem poważnie, l gdy się 
nad tym zastanowię, ogarnia mnie strach. Najpierw 
strach przed Bogiem, który nie należy tylko do mnie, 
nie jest tylko mój. Następnie strach przed samym 
sobą, że tak często myślałem, że Bóg niechybnie 
jest po mojej stronie. Jakaż straszna pomyłka! Bóg 
należy do wszystkich. Muszę to sobie dzisiaj wyraźnie 
powiedzieć i nigdy o tym nie zapominać. A dopiero 
wtedy starać się coś zrobić. Mianowicie wejść w siebie 
jak celnik do świątyni i cicho powiedzieć: Boże, miej 
litość dla mnie!

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 skarbon na Krajowy Fundusz Misyjny

PONIEDZIAŁEK, 21 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 9,4b-10; Łk 6,�6-�8

WTOREK, 22 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 1,10.16-20; Mt 2�,1-12

ŚRODA, 23 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

CZWARTEK, 24 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 17,5-10; Łk 16,19-�1
Narodowy Dzień Życia.

PIĄTEK, 25 marca 2011, 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-�8
Dzień Świętości Życia i rozpoczęcie Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego.
Dzisiaj XIX rocznica utworzenia Diecezji Ełckiej.

SOBOTA, 26 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-�.11-�2
Dzień modlitw za więźniów.

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 27 marca 2011
Słowo Boże: Wj 17,�-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

PONIEDZIAŁEK, 28 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-�0

WTOREK, 29 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Dn �,25.�4-4�; Mt 18,21-�5

ŚRODA, 30 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19

CZWARTEK, 31 marca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 7,2�-28; Łk 11,14-2�

PIĄTEK, 1 kwietnia 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-�4
I piątek miesiąca.

SOBOTA, 2 kwietnia 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
I sobota miesiąca. VI Rocznica odejścia do Domu 
Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II.

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 3 kwietnia 2011
Słowo Boże: 1 Sm 16,1b.6-7.10-1�a; Ef 5,8-14; J 9,1-41
Laetare – Niedziela Radości
Początek rekolekcji wielkopostnych w naszej Pa-
rafii
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Stan finansowy Parafii  
w Roku Pańskim 2010

Biorąc pod uwagę wszystkie elementy stano-
wiące przychód w kasie parafialnej, wyniósł 
ogółem – 520 838 zł.

W tym między innymi:
- ofiary złożone na tacę w niedzielę – 1�9 416 zł
- ofiary złożone na tacę w dni świąteczne (poza 
niedzielami) – �0 487 zł
- ofiary złożone na prace remontowe w Parafii 
– 62 181 zł
- ofiary kolędowe na potrzeby Parafii – 18 615 zł
- ofiary za opłatki – 16 492 zł
- czynsz najmu pomieszczeń parafialnych 
– 5� 900 zł
- opłaty na utrzymanie cmentarza – 18 420 zł
- dotacja na remont klasztoru z Ministerstwa Kul-
tury – 50 000 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (na doku-
mentację konserwatorską i projekt kolorystyki 
elewacji bazyliki) – �0 000 zł

Rozchody ogółem wyniosły – 500 944 zł

W tym najważniejsze m.in.:
Koszty funkcjonowania Parafii:
- energia elektryczna  - 18 200 zł
- opał    - 18 100 zł
- wywóz śmieci z cmentarza  - 21 547 zł
- sprzątanie chodnika (ZGKMWiK) - � 140 zł
- sprzątanie kościoła (środki czystości) – 2 500 zł
- woda i ścieki   - 2 788 zł
- pracownicy kościelni (organista – uposażenie + 
ZUS i podatek)- �7 112 zł
- ubezpieczenie obiektów kościelnych - 2 �20 zł
- podatek od nieruchomości - 4 �16 zł

Remonty – ogółem 182 522 zł
- klasztor (wymiana 14 okien) – 55 58� zł
- remonty wewnątrz bazyliki (lamperie, malowanie 
zakrystii i trwający remont dalszych pomieszczeń 
zakrystii) – 16 619 zł
- dokumentacja konserwatorska i projekt kolory-
styki bazyliki - �7 000 zł
- projekt budowlany remontu kapitalnego plebanii 
- �0 000 zł
- projekty i mapy geodezyjne, wnioski do konser-
watora - 4 550 zł

- konserwacja alarmu, naprawa mechanizmu na-
pędowego organów, uzupełnienie nagłośnienia 
w miejscu przewodniczenia w kościele  - 4 200 zł
- tapicerowanie ławek w kościele - 5100 zł
- gabloty ogłoszeniowe - 5 000 zł
- Żegary – wymiana pokrycia dachowego i malo-
wanie elewacji - 20 �50 zł

Sumy przechodnie:
- comiesięczny ryczałt do Kurii Diecezjalnej (21 gr 
od mieszkańca) - 28 562 zł
- na seminarium duchowne - 20 100 zł
- dzieła duszpasterskie (rekolekcje, akcje duszpa-
sterskie) - 6 100 zł
- materiały duszpasterskie (banery, plakaty, ulotki, 
prasa, dofinansowanie „Siewcy” - 9 600 zł
- sprzęt i naczynia liturgiczne  - 11 500 zł
- charytatywne (nie licząc zbiórki comiesięcznej 
przy kościele) - 6 200 zł

Jest jeszcze wiele sum przechodnich, które ze-
brane w Parafii przekazane zostały na rzecz Kurii, 
KUL-u, Caritasu Diecezji, na misje, na stypendia 
Dzieła Nowego Tysiąclecia, na rzecz poszkodo-
wanych losowo itd.)

Saldo na koniec roku 2009 jest dodatnie i wy-
nosi 19 800 zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim 
Parafianom, którzy składając ofiary troszczą się 
o stan materialny Parafii, zarówno bieżący jak i o 
prowadzone remonty. 

W Chrystusie moce 
niebieskie wtargnęły 
na tę ziemię. Jedynie 
to mnie interesuje 
w chrześcijaństwie. 
Chrystus, który był na-
uczycielem, mędrcem, 
wielkim człowiekiem 
czy założycielem reli-
gii, nie budzi już we 
mnie żadnego zainte-
resowania.
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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)

Polska potrzebuje w polityce ludzi prawych

141 Wybory zarówno parlamentarne 
jak samorządowe są realnym dzia-

łaniem w ramach apostolstwa świeckich i mogą 
się wydatnie przyczyniać do ewangelizacji świata, 
gdyż pozwalają zająć odpowiedzialne stanowiska 
w państwie bądź strukturach samorządowych tym 
ludziom świeckim, którzy są zdolni „mocą Ewange-
lii dosięgnąć i zmieniać kryteria oceny, hierarchię 
dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępo-
wania i modele życiowe rodzaju ludzkiego, które 
stoją w  sprzeczności ze Słowem Bożym i z planem 
zbawczym”.

Zachowując prawo do pluralizmu politycz-
nego, katolik ma zawsze poważny obowiązek su-
mienia głosować na osoby w  pełni reprezentujące 
stanowisko Kościoła katolickiego w  sprawach 
etycznych oraz społecznych, szczególnie w kwestii 
ochrony życia ludzkiego oraz troski o małżeństwo 
i rodzinę.

142 Kto zaś chce zaangażować się w 
politykę, niech pyta szczerze przed 

Bogiem, czy się do tego nadaje. Zawsze obecna 
w Kościele nauka o czystości intencji obowiązuje 
także w tym wypadku. Nie godzi się angażować 
w politykę, jeżeli nie chce się służyć wspólnemu 
dobru Narodu, a szuka się tylko osobistych i par-
tyjnych korzyści. Głęboki szacunek i szczera troska 
o dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za której 
istnienie i  wolność tyle pokoleń płaciło krwią, 
łzami i trudem codziennego zmagania, powinny 
kierować wszelkimi działaniami. 

Państwo istnieje nie inaczej, 
jak tylko dzięki małżeństwu i rodzinie

14� Polska poczyna się z miłości żony 
i męża, rośnie pod sercami matek, 

rozwija się i dojrzewa w moralnie zdrowych rodzi-
nach. Oparta na małżeństwie kobiety z mężczyzną, 
monogamiczna i trwała rodzina jest koniecznym 
i niezastąpionym fundamentem społeczeństwa. 
Zrozumiałe zatem, że wszystkie – bez wyjątku 
– instytucje życia społecznego mają zadania słu-
żebne wobec rodziny.

Zważywszy, iż z natury rzeczy prawo stanowio-
ne nie jest w stanie znieść tych praw, które rządzą 
życiem małżeńskim i  rodzinnym, instytucje nie 
mogą pozbawiać rodziny tych zadań, które sama 
lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin 

może wypełnić. Zgodnie z zasadą pomocniczości po-
winny natomiast zapewnić rodzinie wszelką pomoc 
ekonomiczną, społeczną, pedagogiczną, polityczną, 
kulturalną, i  prawną, niezbędną do jej umocnienia w 
jedności i stabilności. Tego rodzaju troska o małżeń-
stwo i rodzinę w żadnym wypadku nie jest działaniem 
charytatywnym, lecz wypływa z  troski o byt i prawid-
łowe funkcjonowanie samego państwa.

144 W pierwszym rzędzie obowiązkiem 
państwa jest ochrona samej insty-

tucji małżeństwa i rodziny. Konstytucja Rzeczpo-
spolitej Polskiej gwarantuje małżeństwu, rozumia-
nemu jako związek mężczyzny i kobiety, ochronę 
i opiekę państwa. Taką samą ochronę zapewnia 
rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu. Rodzice 
mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do 
wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami i z uwzględnieniem wolności su-
mienia dzieci, stosownie do ich rozwoju. Zdekla-
rowano także, iż państwo polskie ma konstytu-
cyjny obowiązek uwzględniać dobro rodziny w 
swojej polityce społecznej i gospodarczej. Trzeba 
stwierdzić, że w  wielu wypadkach zapisane w 
konstytucji prawa rodziny nie są realizowane lub 
nie są wystarczająco chronione.

145 Zdefiniowana w Konstytucji istota 
małżeństwa jako związek mężczy-

zny i kobiety jest podważana przez organizacje 
homoseksualne oraz szukające u nich poparcia 
ugrupowania partyjne. Niektóre miasta dofinanso-
wują z pieniędzy podatników działania organizacji 
propagujących tzw. „kulturę gejowską”. Są szkoły 
organizujące spotkania z przedstawicielami środo-
wisk homoseksualnych, podczas których dzieciom 
i młodzieży prezentowane są praktyki homosek-
sualne. W konstytucyjną zasadę ochrony rodziny 
godzą też niektóre akcje społeczne prowadzone 
przez instytucje rządowe i pozarządowe, ale finan-
sowane z pieniędzy publicznych. Np. w akcjach 
wymierzonych przeciwko przemocy, rodzina nie-
rzadko jest przedstawiana jako siedlisko patologii 
i źródło cierpień, zwłaszcza kobiet i dzieci. Często 
i chętnie podsyca się wrogie nastawienie wobec 
tradycyjnej rodziny. Ukuto nawet termin «przemoc 
w rodzinie», chociaż statystyki policyjne pokazują, 
że takie sytuacje zdarzają się w dużej mierze w  
różnych zdegenerowanych konkubinatach. Rów-
nocześnie zbyt mało jest ze strony państwa działań 
propagujących zdrową rodzinę.
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Modlitwa w moim życiu

W mojej rodzinie, niestety, modlitwa i sakra-
menty nie zajmują głównego miejsca w 
czynnościach, które wykonujemy wspól-

nie. Uważam, że w ciągu każdego dnia członkowie 
rodziny powinny poświęcić kilka minut na mod-
litwę. W moim dzieciństwie maj był miesiącem 
szczególnym w ciągu roku. Chociaż mam liczne 
rodzeństwo, wszyscy klękaliśmy i modliliśmy się 
słowami Litanii Loretańskiej. W miarę upływu lat, 
zmieniły się nieco nasze hierarchie wartości, każdy 
goni za własnym szczęściem, podczas gdy wspólna 
modlitwa jest jego największym i najprawdziwszym 
źródłem, Nie mam żalu do rodziców, że być może w 
pewnym stopniu zaniedbali moje życie religijne, to 
przecież dzięki nim miałam możliwość przystąpie-
nia do Pierwszej Komunii Świętej. Doskonale także 
pamiętam swoją pierwszą spowiedź świętą, gdy 
Chrystus wybaczył mi grzechy i dał błogosławień-
stwo na dalszą drogę. Uważam, że wspólne uczęsz-
czanie z dziećmi na Mszę Świętą wnosi bardzo dużo 
do ich serduszek. Jako przyszły rodzic chciałabym 
być obecna przy swoim dziecku w chwilach, które 
w jego życiu będą wyjątkowe.

Tak, to prawda, teraz zbieramy się na wspól-
ną modlitwę w 
rocznicę śmierci 
mojej kochanej 
babci lub roczne 
święta. Przykre 
jest stwierdzenie: 
„Jak trwoga, to do 
Boga”, ale znajdu-
je swoje odzwier-
ciedlenie w wielu 
współczesnych 
wspólnotach. Na-
sza wiara polega 
nie tylko na proś-
bach, ale także na 
pełnym zaufaniu, 
oddaniu się woli 
Bożej.

Chciałabym 
swym dzieciom 

Powiedziałem 
Bogu „tak”
Był to dzień sprawdzianu 
mojej wierności Chrystuso-
wi, mojego „tak” wypowie-
dzianego w dniu święceń 
kapłańskich – gdy zostałem 
wyrzucony z Syberii, z mo-
jej diecezji...
BP JERZY MAZUR SVD

Rozważając tajemnicę zwiastowania, odnoszę 
ją bezpośrednio do mojego powołania kapłań-
skiego. Na wołanie Boga odpowiedziałem „tak” 
i ukończyłem seminarium księży werbistów. Od 
początku starałem się realizować powołanie z ra-
dością, z jaką Maryja niosła Chrystusa do Elżbiety. 
Zawsze chciałem ukazywać Boga obecnego w 
słowie, sakramentach, w drugim człowieku, pracu-
jąc jako werbista w Polsce, w Afryce, na Białorusi, 
a potem na Syberii. Czułem, że Pan Bóg posyła 
mnie na tę męczeńską ziemię, aby i tam dotarła  
tajemnica  zwiastowania,  aby moje  „tak” przybrało 
postać kolejnego kontynentu.

Całkowicie zawierzyć
Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 

mnie biskupem na Syberii, wracałem myślami do 
tej tajemnicy, w której Maryja, nie znając przy-
szłości, całkowicie zawierzyła Bogu. Przyjmując tę 
funkcję, miałem w pamięci słowa naszego założy-
ciela św. Arnolda Janssena, że „im więcej trudności, 
tym bardziej powinniśmy zawierzyć Bogu”. Czło-
wiekowi, który zawierza, o wiele łatwiej wypełnić 
misję. Dlatego gdy zobaczyłem na Syberii głód 
Boga, zniszczone kościoły, ludzi pozbawionych 
wiary chrześcijańskiej, zrozumiałem, jak ważne jest 
niesienie Chrystusa na ziemi łagrów pełnej krwi.

W czasie prześladowań, gdy nie było kapła-
nów, a kościoły pozamykano i zamieniono na 
muzea ateizmu, pozostały jedynie babcie z ró-
żańcem w ręku. Wiara przetrwała dzięki ich wy-
trwałej modlitwie różańcowej. Babcie w ukryciu 
przekazywały ją młodszemu pokoleniu. Dlatego 
różaniec nazywamy tu katechizmem czasu łagrów 
i prześladowań, gdyż podtrzymywał wiarę, dzięki 
której dzisiaj na Syberii odradza się Kościół. Tę 
niezwykłą sytuację wiązałem z objawieniami w 
Fatimie, w których Matka Boża zapowiedziała na-
wrócenie Rosji i triumf swego Niepokalanego Ser-
ca. Moje misjonarskie i biskupie życie także wiążę 
z różańcem, a w zwiastowaniu ciągle odkrywam, 
że raz wypowiedziane słowo „tak” nieustannie zo-
bowiązuje do wierności i zawierzenia. Powołanie 
jest wielką łaską od Boga. To On nas podtrzymuje 
w każdej misji, to On nią kieruje.  (cdn)
(„Różaniec” 2/2006)
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,, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się za-
prze samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje ” (Mat 16 ;24)

Wkroczyliśmy w najbardziej intensywny 
okres Roku Liturgicznego – Czas Wielkiego 
Postu, jest to dla nas wszystkich okazja do 
ponownych przemyśleń nad tajemnicą Krzyża 
Chrystusa i ściśle z tym związaną tajemnicą 
naszego osobistego Krzyża. Tajemnica trudna 
do zrozumienia, bo i dzisiaj tak samo jak za 
czasów Św. Pawła dla wielu ludzi Krzyż jest 
zgorszeniem i głupstwem, a dla powołanych 
do bycia chrześcijaninem mocą Bożą i mądroś-
cią Bożą (1 Kor 1; 22). Krzyż był i nadal jest dla 
niektórych znakiem walki i sprzeciwu. Były ta-
kie pokolenia, które niszczyły krzyże z polnych 
dróg, kościołów, cmentarzy, czy ze ścian klas 
szkolnych, czy  z szyi wierzących, by zatrzeć 
wszelki ślad krzyża na ziemi. Dla człowieka 
wierzącego krzyż jest znakiem miłości Boga. 
Patrząc z wiarą na zbawienny Krzyż Chrystusa, 
kontemplując wielkość miłości kochającego 
nas Boga możemy z jego pomocą uporząd-
kować wiele spraw w naszym życiu, wprowa-
dzić w nie więcej światła i radości, dlatego w 
tym świętym czasie - Wielkiego Postu należy 
gorliwiej niż zawsze słuchać Słowa Bożego, 
które wzywa nas do nawrócenia, uczestniczyć 
w rekolekcjach wielkopostnych, Konaniach 
Pasyjnych, do osobistego czytania Pisma Świę-
tego i więcej czasu poświęcić modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem. Kościół gromadzi 
Nas na wspólnej drodze Krzyżowej i Gorzkich 
Żalach. Każdy chrześcijanin powinien podjąć 
umartwienia wielkopostne na miarę swych 
możliwości i w zależności od swych warunków 
życia. Trzeba w tych dniach otworzyć swe serce 
na tych, którzy oczekują od nas pomocy.

Ojciec Święty Benedykt XVI mówi nam: 
,,Niech w Wielkim Poście każdy chrześcijanin 
zazna na nowo miłości Bożej, danej nam w 
Chrystusie, miłości którą my z kolei każdego 
dnia mamy oddawać bliźniemu, zwłaszcza 
temu, który najbardziej cierpi i jest w potrzebie 
i tylko w ten sposób będziemy mogli w pełni 
uczestniczyć w radości paschalnej.”

Niech  w tym roku Wielki Post nabierze 
szczególnego znaczenia i stanie się czasem 
duchowego przygotowania do beatyfikacji 
naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II.

                                                               Jadwiga

Modlitwa w moim życiu
przedstawić życie Świętej Rodziny. Stanowi ona bo-
wiem cudowny przykład współgrania szczęścia, za-
ufania- po prostu miłości. Chciałabym uświadomić 
im, że jedynie przebywanie z Bogiem uczy prawdzi-
wych uczyć, opartych na prawdzie. Sama dopiero 
jako kilkunastoletnia dziewczyna zrozumiałam, że 
modlitwa to nie tylko moje słowa kierowane do 
Stwórcy, ale przede wszystkim słuchanie. Bóg wie, 
kiedy ma do nas przyjść i w jaki sposób. Dziękuję 
Mu, że zamienia moje serce. Byłabym Mu wdzięcz-
na, gdybym miała możliwość przekazania swoim 
dzieciom owoców, jakie zbieram będąc z Nim.

Poprzez sakramenty stajemy sie dziećmi Boży-
mi, On nam przebacza, rozumie nas, a także pragnie 
naszej całkowitej przemiany serc. Oczywiście, naj-
ważniejszym spośród nich jest chrzest. Jest to jakby 
klucz do naszej wiary, chociaż jest ona związana z 
niesieniem krzyża, pełna jest cudownych przeżyć. 
Bierzmowanie z kolei,  według mnie, jest umocnie-
niem tego, co przyjęliśmy na chrzcie. Jest to dar od 
Boga. Duch Święty pomaga nam w chwilach, gdy 
nie możemy się skupić na modlitwie. Jest naszym 
Wspomożycielem. Każdy z sakramentów ma swoją 
odrębną moc. Poprzez pokutę doznajemy skruchy, 

która jest rów-
nież niezbędna 
w życiu każdego 
chrześcijanina.

P o d s u m o -
wując, nie wy-
obrażam sobie 
szczęścia, życia 
bez modlitwy 
i sakramentów. 
Są one kolejną 
pomocą od Boga 
w podążaniu za 
Nim.

Marta, 
uczennica 
LO w Sejnach

Krzyż 
Chrystusa
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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 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.

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 1830 zł.

Rzodkiewicz Stanisław Alicja, Sejny, W. Polskiego 
Masalscy Zdzisław Alicja, Sejny, Wojska Polskiego 
Kaufman Adam Anna, Sejny, Wojska Polskiego 
Zielepucha Witold Grażyna,Sejny, W. Polskiego 
Luto Grzegorz Cecylia, Sejny, Wojska Polskiego 
Radzewicz Konrad Ewelina, Sejny, W. Polskiego 
Rejmontowicz Grzegorz Małgorzata, Sejny, W. Polskiego 
Palewicz Grzegorz Łucja, Sejny, Wojska Polskiego 
Czeropscy Mirosław Beata, Sejny, W. Polskiego 
Kamińscy Józef Bożena, Sejny, Wojska Polskiego 
Krutul Marian Łucja, Sejny, Wojska Polskiego 
Łobik Grażyna, Sejny, Wojska Polskiego 
Kołodziej Robert Monika, Sejny, W. Polskiego 
Dzienisiewicz Leonard Janina, Sejny, W. Polskiego 
Misiukanis  Pelagia, Sejny, Wojska Polskiego 
Sofińscy Kazimierz Zofia, Sejny, W. Polskiego 
Klucznik Renata Sejny, Wojska Polskiego 
Deniusz Kazimierz Halina, Sejny, W. Polskiego 
Buraczewscy Józef Maria, Sejny, W. Polskiego 
Sojka Jan Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Szczuchniak Romuald Maria, Sejny, W. Polskiego 
Pawlukiewicz Józef Halina, Sejny, W. Polskiego 
Koronkiewicz Ryszard Krystyna, Sejny, W. Polskiego 
Jurkun Romuald Renata, Sejny, Wojska Polskiego 
Miszkiel Piotr Barbara, Sejny, Wojska Polskiego 
Chatkowscy Lech Sab ina,Sejny, W. Polskiego 
Małkińscy Tadeusz Anna, Sejny, W. Polskiego 
Chałaczkiewicz Leszek Lucyna, Sejny, W. Polskiego 
Wiaktor Olgierd Emilia, Sejny, Wojska Polskiego 
Lipiec Krzysztof Grażyna, Sejny, W. Polskiego 
Luto Grzegorz Irena, Sejny, Wojska Polskiego 
Usowicz Henryk Danuta, Sejny, Wojska Polskiego 
Czokajło Jan Wioletta, Sejny, Wojska Polskiego 
Kucharzewski Grzegorz Marta, Sejny, W. Polskiego 
Szkutnik Wiesław Urszula, Sejny, W. Polskiego 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
03-06.04.2011 r.
Myśl przewodnia:  W komunii z Bogiem

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 03.04.2011 r.
  7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
  8.�0 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.�0 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1�.00 - Msza św. w języku litewskim
1�.00 – Krasnowo:  Msza z kazaniem
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.�0 - Msza św. (bez kazania)

PONIEDZIAŁEK – 04.04.2011 r. 
06:�0 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
12:�0 - Msza św. w języku litewskim
1�:�0 - Msza św. dla dzieci (dzieci kl. I-VI przycho-
dzą z nauczycielami ze szkoły )
18:00 - Msza św. dla wszystkich

WTOREK – 05.04.2011 r. 
06:�0 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
12:�0 - Msza św. w języku litewskim
1�:�0 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci
18:00 - Msza św. dla wszystkich

ŚRODA – 06.04.2011 r. 
06:�0 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1�:�0 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
1�:00 KRASNOWO: w jęz. polskim i litewskim (bę-
dzie posługa kapłana z Litwy)
14:�0 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
18:00 - Msza św. dla wszystkich
Sakrament  pokuty:  poniedziałek,  wtorek i środa 
na pół godziny przed  Mszą św.  

 Prowadzi  ks. Radosław Góralski
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten 
święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa 

Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie 
rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Nasze rekolekcje będziemy przeżywać 
w IV tygodniu Wielkiego Postu, a więc od � do 6 kwietnia. Poprowadzi je ks. Radosław Góralski. Módlmy 
się o błogosławione owoce tego świętego czasu i dary Ducha Świętego dla Rekolekcjonisty.

2 Drogę Krzyżową przemierzamy razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką w każdy piątek: dzieci 
o godz. 16.00, dorośli o 17.00, a młodzież o 18.�0. Podczas Gorzkich Żali w niedziele o godz. 

17.00 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeń-
stwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, 
pogłębienia naszej komunii z Bogiem.

� Dzisiaj naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach 
i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystu-

sa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Przy 
kościele zbiórka ofiar na Krajowy Fundusz Misyjny.

4 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada w piątek, 25 marca. Uroczystość tę obchodzimy 
jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar 

Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej obrał sobie za cel wprowadzenie w Polsce prawa chroniącego życia dzieci 
od poczęcia. Obecnie obowiązująca ustawa antyaborcyjna pozwala na zabijanie dzieci chorych aż do 
momentu uzyskania zdolności do życia organizmem matki. W 2009 roku w Polsce legalnie zabito 510 
dzieci podejrzanych o to, że są chore. Trzeba to zmienić, dlatego potrzebne jest poparcie jak największej 
liczby Polaków – to będzie najpiękniejszy dar za wyniesienie Jana Pawła II do grona błogosławionych. 
Od niedzieli, 20 marca zbieramy podpisy pod społeczną inicjatywą prawnej ochrony życia dzieci od 
poczęcia. Podpis może złożyć osoba pełnoletnia, podając swoje dane, także pesel. W niedzielę i w 
ciągu tygodnia przy kościele będą zbierane podpisy.  W Zwiastowanie Pańskie będzie nabożeństwo 
podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – zachęcamy do odnowienia tego dzieła przez tych, 
którzy je prowadzą, ale także nowych chętnych, którzy pragną ochronić swoją modlitwą anonimowe 
dziecko poczęte w łonie matki, którego życie może być zagrożone. Akt Duchowej Adopcji będzie na 
Mszy św. o godz. 10.00 i 17.�0.

5 Przygotowujemy się do beatyfikacji Jana Pawła II. Czynimy to poprzez słuchanie nauczania 
Papieża przed niedzielną Mszą św., a także coniedzielną Godzinę Miłosierdzia o 15.00. Każda 

parafia w diecezji ma wyznaczony dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. My będziemy wielbić 
Jezusa Eucharystycznego całodzienną adoracją we czwartek, 24 marca.

6 Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z absty-
nencją 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 będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą 
promieniowały żywą wiarą.

7 Dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich rodziców zapra-
szam na wspólną Eucharystię w niedzielę, 27 marca o godz. 15.00. Nie zapomnijmy przynieść 

swoich modlitewników.

8 W pierwszych dniach kwietnia przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek 
będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miło-

sierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie 
chcą. W sobotę Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie 
Sercu Maryi – najlepszej z Matek.

9 Szósta rocznica odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II przypada w pierwszą sobotę 
miesiąca, 2 kwietnia. Warto pamiętać, że już nie modlimy się o zbawienie jego duszy, ale po-

nieważ jest Sługą Bożym przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. 
Wkrótce beatyfikacja – 1 maja.
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Intencje mszalne  20.03 – 03.04.2011 r.

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 20 marca 2011
07:00 +Aldona Pieczulis (5mc)
Kaplica Sióstr: +Wincenty Niewulis (greg)
08:�0 +Józef i z rodz. Fidrychów i Ambrosiewiczów
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: +Antoni Radawiec
17:�0  +Ryszard Ołów +Adolf +Brosniława Bań-

kowscy

PONIEDZIAŁEK, 21 marca 2011
06:�0 O błog. Boże dla Dariusza i Ewy i dla całej 

rodziny
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Aleksander (6 rocz.) i z rodz. Milewskich i 

Fiedorowiczów
09:00 (LT) +Jan Jakubowski (11 rocz.)
17:�0 +Franciszek Chraboł (10 rocz.)
17:�0 +Romuald Bartnik (1 rocz.)

WTOREK, 22 marca 2011
06:�0 +Karol Butkiewicz (6 rocz.)
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Józef Matusiewicz
09:00 (LT) +Janina +Antoni Bartnik
17:�0 +Anna Michalska (6mc) +Zygmunt (1� rocz.)
17:�0 +Jan Wirbał

ŚRODA, 23 marca 2011
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Janina Wojciechowska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Franciszek Jurgielanis i zm. z rodziny
09:00 (LT): +Józef Zdanowicz (9 rocz.) +Waldas 

Drutis 
17:�0 O błog. Boże dla Haliny Kossa i dla całej 

rodziny
17:�0 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Klau-

dii Raglis w 18 rocz. urodz. i dla rodziny

CZWARTEK, 24 marca 2011 
06:�0 +Marianna Tawrel (11mc)
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Józef (� rocz.) i z rodz. Maksimowicz
08:00 +Jadwiga +Mieczysław z rodz. Bulwinów
09:00 (LT) +Witas +Aniela +Stanisław Wiaktor
17:�0 +Bernard Makarewicz (11 rocz.) i z rodz. 

Tulpińskich
17:�0 +Janina Klucznik (4mc)

PIĄTEK, 25 marca 2011 Zwiastowanie Pańskie
06:�0 +Stanisław Statkiewicz (�0 rocz.)

08:00 +Stanisław Maksimowicz
08:00 +Ludwik +Anna Wichert
10:00 +Wincenty Niewulis (greg)
17:�0 +Leokadia Łebkowska +Grażyna Strokosz
17:�0 +Władysława Lauda

SOBOTA, 26 marca 2011
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Kazimierz Tomasz Koneszko (2 rocz.)
08:00 +Józef Andrulewicz (27 rocz.)
08:00 +Anna +Stefania +Stanisław Święciccy
17:�0 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Kingi 

Majewskiej w 18 rocz. urodz.
17:�0 +Marianna Rogalewska (14 rocz.)
17:�0 +Karol Butkiewicz (6 rocz.)

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 27 marca 2011
07:00 +Aniela Warakomska (7mc)
08:�0 +Józefa +Józef Baranowscy
10:00 +Wincenty Niewulis (greg)
Żegary 10.00 (LT) +Józef Popiel (greg)
11:�0 Za parafian
1�:00 (LT) +Weronika Łatwis +Franciszek Szczer-

biński (9 rocz.)
Krasnowo: +Wacław
17:�0 +Bronisław (28 rocz.) +Józef Toczewski

PONIEDZIAŁEK, 28 marca 2011 
06:�0 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Janina Piotrowska (6 rocz.)
08:00 +Antoni Grażulewicz (2mc)
17:�0 +Stefan Sikorski (8 rocz.)
17:�0 +Henryk (20 rocz.) +Petronela Luto +Wiktor 

+Aleksandra Przeorscy
17:�0 +Romuald Jakubowski (2mc)

WTOREK, 29 marca 2011
06:�0 +Piotr +Apolonia +Stanisław Marcinkiewicz 

i z rodz. Domelów
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Genowefa +Wacław Letkiewicz i ich rodzice
17:�0  +Józef Totczyk (27 rocz.)
17:�0 +Alojzy +Helena +Aleksander Fiedorowicz 

+Franciszka Andruczyk

ŚRODA, 30 marca 2011
06:�0 +Zygmunt Rzeniecki (6 rocz.)
08:00 +Wincenty Niewulis (greg)
08:00 +Mieczysław Balewicz (8 rocz.)
17.�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Wiesławy Adamowicz i dla rodziny
17:�0 +Janina Klimko (7 rocz.)

CZWARTEK, 31 marca 2011
06:�0 +Marian (6 rocz.) +Marek +Janusz Kaufman
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08:00 +Antoni +Józef +Ludwik +Waleria z rodz. 
Kamińskich

08:00 +Marianna +Wacław Laskowscy +Anna +Eu-
geniusz Michalscy

17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla rodz. Skrypko: 
Olgierda, Stanisławy i całej rodziny

17:�0 +Jerzy Januszko (5 rocz.) +Anna +Aniela

PIĄTEK, 1 kwietnia 2011 pierwszy miesiąca
06:�0 +Eugenia Bielecka (greg.)
08:00 +Albina Niewulis (�0 rocz.) +Antoni
08:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg.)
16:00 +Wacław +Weronika +Henryka +Czesław 

z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:�0 +Jan Toczewski (5 rocz.)

SOBOTA, 2 kwietnia 2011 pierwsza miesiąca
06:�0 +Eugenia Bielecka (greg)
06:�0 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
08:00 O błog. Boże, wiarę mocną i miłość dla Piotra 

Bronejko w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Władysław Cichanowicz (20 rocz.)
17:�0 +Franciszek +Maria +Zofia i zm. z rodz. Tu-

jakowskich i Buczackich
17:�0 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan i zm. z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 3 kwietnia 2011 
REKOLEKCJE

07:00 +Eugenia Bielecka (greg)
07:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
08:�0 +Helena +Adam Bałulis
10:00 +Halina Namiotko (2 rocz.)
11:�0 Za parafian 
1�:00 (LT): +Antoni +Jerzy z rodz. Auruszkiewiczów 

i Krakowskich
Krasnowo: +Katarzyna 
17:�0  +Zofia +Wacław Staśkiel  i ich rodzice

146 Wbrew obowiązującemu prawu 
panuje przyzwolenie na obrażanie 

przyzwoitości publicznej. Dla przykładu można 
wymienić bilbordy ukazujące zachowania po-
wszechnie uznawane za dewiacyjne. W centrum 
miast pojawiają się wielkie „sex shopy” z otwartymi 
witrynami, pełne wyzywających dekoracji. Przy 
polskich drogach stoją wykorzystywane kobiety. 
Generalnie kobieta w reklamie zredukowana jest 
do naiwnej erotyki i traktowana jak przedmiot, po 
który wystarczy wyciągnąć rękę.

147 To nie są sprawy, które można potrak-
tować z przymrużeniem oka. Z tego 

rodzą się przecież różne przestępstwa seksualne 
i nadużycia. Jak długo można się cynicznie zasła-
niać niewiedzą czy niejasnością prawa? Przecież to 
politycy mają to prawo udoskonalać i – w trosce o 
przyszłość oraz jakość życia w Polsce – dbać, aby 
było egzekwowane.

148 Każdy katolik zaangażowany w po-
litykę powinien przemyśleć swoje 

– i swoich partyjnych kolegów – zachowanie w 
obliczu fundamentalnych i niepodważalnych wy-
magań etycznych, jakie stawia aborcja, eutanazja, 
ochrona i rozwój rodziny opartej na monogamicz-
nym małżeństwie między osobami odmiennej płci. 
Trzeba też z całą powagą i z ludzką wyobraźnią 
zauważyć ofiary współczesnego niewolnictwa, 
jakim jest wykorzystywanie przez prostytucję.

 (cdn)

„Odnowa Narodu”
„Niepokalana chce, aby Polska odrodziła się 

moralnie”– pisał Św. Maksymilian. Odrodzenie 
zaś moralne u nas, w narodzie Św. Maksymiliana, 
który oddał swe życie za ocalenie rodziny, to nade 
wszystko troska o ocalenie polskiej rodziny, to 
także troska o miłość przeciw wszelkim objawom 
nienawiści, to troska o ocalenie każdego ludzkiego 
życia od poczęcia aż do zgonu, to troska o trzeź-
wość, o uczciwość i prawdę w życiu domowym 
i społecznym.

Wspólnie z całym kościołem w Polsce proszę 
Cię Matko mojego narodu o to, aby słowa Św. 
Maksymiliana Kolbego, patrona naszego trudnego 
stulecia, wypełniły się w życiu mojej umiłowanej 
ojczyzny tak bardzo głęboko doświadczonej cier-
pieniem –słowa Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Placu Św. Piotra 10 października 1982 r.

Sakrament małżeństwa: 
05/0�/2011 – Cecylia Stachurska i Łukasz Bernecki

Sakrament Chrztu Świętego:  
12/0�/2011 – Julia Żukowska
1�/0�/2011 – Julia Czarniecka, Bartosz Czarniecki

Odeszli do wieczności:
 Antoni Niewulis, Sejny (l. 76) zm. 12/0�/2011

Zapowiedzi przedślubne:
Marcin Stencelewski, kawaler, Chojnice, 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski i Joanna 
Bykas, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.
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19 IX 2010 – niedziela
Msza św. dla grup polskich o 6.45 w Bazylice 

Matki Boskiej Płaczącej z Intencją: „O szczęśliwe 
rozwiązanie dla Doroty i Moniki...” Serce mocniej 
zabiło. Tutaj w sercu Alp, na wysokości 1800 m n. p. 
m. modlimy się za moje dzieci, prosimy Matkę Bożą 
o opiekę i Łaski. Trzy krzyżyki saletyńskie to byto 
„Amen” w tej modlitwie. Jeden pojedzie do Sejn. 
drugi trafi do Brukseli, trzeci – do Londynu.

Jeszcze przed śniadaniem ojciec Robert – sa-
letyn z Oleska odbył z grupą spacer wokół wznie-
sienia ze stacjami Drogi Krzyżowej. Niestety, ciągle 
we mgle, chociaż momentami odsłaniał się jakiś 
fragment górskiego krajobrazu.

Po śniadaniu spotkaliśmy się w Kaplicy – prze-
szklonej rotundzie, z której w pogodny dzień widać 
góry otaczające sanktuarium. Modlić się i podziwiać 
Dzieło Stworzenia – taki był zamysł architekta. Nieste-
ty, dzisiaj gór nie widać. Ksiądz Robert mówił o sank-
tuarium, objawieniu, saletynkach i saletynach, którzy 
mają swój główny Dom w Dębowcu koło Jasła.

W innej sali z zabytkową, starą, jeszcze sprzed 
Objawienia Figurą Matki Boskiej, obejrzeliśmy film 
o tym, co zdarzyło się na zboczu Góry Planeau.

Usłyszeliśmy tekst Orędzia, które wzywa do 
nawrócenia, do poszanowania Dnia Pańskiego 
-niedzieli, do codziennej modlitwy, przestrzega-
nia postu, nienadużywania Imienia Boskiego w 
chwilach gniewu.

Postać Maryi, którą ujrzały dzieci jaśniała 
blaskiem: diadem ze światła, błyszcząca suknia, 
fartuch, chusta. Jasność biła też z krzyża, który 
Maryja miała na piersiach. Na ramionach krzyża 
znajdowały się narzędzia Męki Pańskiej – młotek 
i obcęgi. „Płakała cały czas, gdy do nas mówiła” 
– to słowa Melanii.

Objawienie w La Salette zostało oficjalnie uzna-
ne przez Kościół w 1851 roku. W 1861r. konsekro-
wano w tym miejscu Sanktuarium Matki Bożej z La 
Salette (Płaczącej, Pojednawczym Grzeszników).

Otrzymaliśmy czas wolny, który poświęciliśmy 
nawiedzeniu miejsc, gdzie Melania i Maksymin 
widzieli i słyszeli Piękną Panią.

Mgła chwilami opadała, odsłaniała figury Mat-
ki Bożej i dzieci, okolicę, by zaraz zasnuć wszystko 
swą bielą. To było niezwykłe, piękne zjawisko! Jak-
by Pan Bóg dozował nam piękno swego Dzieła: 
po troszeczku, małymi dawkami. Była to nauka 
pokory i cierpliwości, poprzestawania na małym, 
godzenia się z wolą Boga.

Nie zobaczyliśmy panoramy wysokich Alp, 
które oglądają pielgrzymi w słoneczny dzień, ale 
widzieliśmy łzy Matki Boskiej – detal najważniejszy 
w tym miejscu. Na pobliskie szczyty prowadzą 
ścieżki, którymi kroczą pielgrzymi, modląc się i kon-
templując piękno tego miejsca. Bardzo chciałabym 
tutaj wrócić i wyruszyć górskim szlakiem...

Znowu we mgle wchodziliśmy do autokaru, 
który rozpoczął trudny zjazd serpentynami w dół. 
Na szczęście zaraz widok na okolicę się odsłonił 
i podziwialiśmy uroki krajobrazu: góry, lasy, wąwo-
zy, zbiorniki wodne, wsie, miasteczka. Kierunek: na 
północ, w stronę Grenoble. Pani przewodnik przypo-
mniała o tragicznym wypadku polskiego autokaru 
wiozącego pielgrzymów z La Salette w 2007 roku. 
„Wieczny odpoczynek” dla 26 ofiar tej tragedii.

Krótki postój nad Jeziorem Leman (70 km dłu-
gości) w Genewie. Kolorowa fontanna wyrzuca 
jednorazowa 7 ton wody na wysokość 140 m. 
Kolacja w „Ibis” w Miluzie - tak jak na początku 
pielgrzymki. Nocleg w „Balladins”.

Dzięki Ci. Panie, za dobry dzień.
                                                                                    Regina

Zapiski pielgrzyma


