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„Dlaczego szukacie wśród zmarłych tego, który żyje?
Niema go tu zmartwychwstał”

MOC SŁOWA
Niedziela Palmowa – 17 kwietnia 2011
Mt 21,1-11

G

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
– 24 kwietnia 2011
J 20,1-9

dy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do
Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która
jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do
Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan
ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. Stało się to, żeby
się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie
poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili
oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On
usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze
na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na
drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły
za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to
jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus
z Nazaretu w Galilei”.

ierwszego dnia po szabacie, wczesnym
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli
oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi,
że On ma powstać z martwych.

Refleksja niedzielna:
Entuzjastyczne przyjęcie, które zgotowano Jezusowi, jest z jednej strony porywające, ale z drugiej
niesamowite i przerażające. Nam trudno tak po prostu wmieszać się w wiwatujący tłum, wiedząc, jaki
straszny zwrot przybierze to entuzjastyczne przyjęcie zaledwie kilka dni później. A zresztą sam wjazd
króla Jezusa na osiołku do Jerozolimy wydaje się
nam nieco kuriozalny i bulwersujący. Podobnie jak
w ogóle Jego królestwo. Rok w rok sami stajemy się
świadkami tych jawnych przeciwności Wielkiego
Tygodnia. Najpierw, w Niedzielę Palmową, wielkie
rzesze wiernych jeszcze dzisiaj odczuwają podczas
procesji coś z euforii tłumów witających Jezusa. Kilka
dni później wszystko dramatycznie się zmienia – i w
wystroju świątyń, i w nastroju liturgii, l w końcu wybucha radość wielkanocna – być może równie nagle,
nieomal przez zaskoczenie, znienacka jak w pierwszy
poranek wielkanocny. Każdy z nas ma swoje troski
i zarazem wie, że nie można mieć życia i wiary bez
tych pozornych (albo jednak autentycznych?) przeciwności. Ma świadomość, że życie i śmierć, radość
i smutek, zaraźliwy entuzjazm i okrutne odrzucenie,
mocna wola naśladowania tego dziwnego Boga
i tchórzostwo, żeby się rzeczywiście na to zdobyć, są
bliskim sobie rodzeństwem. Także w naszym życiu.

Refleksja niedzielna:
W Wielkanoc nic nie robimy. To jest też to najlepsze, co możemy zrobić. W Wielkanoc wszystko robi
sam Bóg. A tym bardziej niczego nie rozumiemy.
Możemy tylko słuchać. Albo jak Maria Magdalena
stać pogrążeni w smutku. Jesteśmy smutni, bo mamy
dość świata. Dość bólu, cierpienia, śmierci. To może
przejąć nasze serca smutkiem. Ale nagle ktoś staje
obok nas, widzi nasz smutek i zatroskany pyta: „Czemu płaczesz?” Teraz wiele zależy od nas. Możemy
odejść i pozostać z naszym smutkiem, i samemu
go przeżywać w jakimś innym miejscu, odpowiedzieć i opowiedzieć naprawdę o wszystkim, co nas
smuci. Nie zawsze staje obok nas sam Jezus, jak
niegdyś stanął obok Marii Magdaleny. Ale zawsze,
gdy ktoś zatroskany nas pyta, chodzi o całe nasze
życie. Kto opowiada o swoim smutku, chce się od
niego uwolnić. Chce znowu żyć, znowu się śmiać.
Taką przemianę może sprawić rozmowa. Może tego
dokonać ten, kto słucha – po prostu przez samo
słuchanie. Maria w końcu rozpoznaje swego Pana
Jezusa, l my jesteśmy w stanie rozpoznać w rozmowie
znak obecności naszego Boga. Zmartwychwstanie
najczęściej nie jest żadnym aktem mocy, ale zupełnie
cichym mgnieniem przebudzenia się nowego życia.
Ktoś mnie zauważył, wysłuchał, poważnie potrakto-
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wał. Ktoś nie zbagatelizował mojego smutku, ale mi
na niego pozwolił. To właśnie go przemienia. Tego,
kto w ten sposób jest gotów mnie wysłuchać, posłał
sam Bóg. l Jemu należy się chwała i podzięka.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

SEKWENCJA (śpiewa się przed Ewangelią)

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ,
17 kwietnia 2011
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27.66
XXVI Światowy Dzień Młodzieży
PONIEDZIAŁEK WIELKIGO TYGODNIA,
18 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA,
19 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
Dzisiaj VI rocznica wyboru papieża Benedykta XVI (2005) –
w modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie
ŚRODA WIELKIGO TYGODNIA, 20 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK, 21 kwietnia 2011,
MSZA KRZYŻMA
Słowo Boże: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK, 22 kwietnia 2011,
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
Rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego w ełckim sanktuarium
WIELKA SOBOTA, 23 kwietnia 2011,
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Słowo Boże: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,1515,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez
36,16-17a.18-28; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 24 kwietnia 2011
Słowo Boże: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 lub 1 Kor
5,6b-8; J 20,1-9
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
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Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

KALENDARZ LITURGICZNY
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY,
25 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY,
26 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY,
27 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY,
14 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY,
15 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY,
16 kwietnia 2011,
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego
w ełckim sanktuarium
II NIEDZIELA WIELKANOCY, UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 17 kwietnia 2011
Słowo Boże: Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Dzisiaj Beatyfikacja Sługi Bożego Ojca Świętego
Jana Pawła II



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Udział w liturgii Triduum Paschalnego
sprawdzianem naszej wiary
w Zmartwychwstanie Pańskie
Wchodzimy w ostatni etap wielkopostnego
przygotowania do przeżywania Świąt Wielkanocnych, czyli tajemnicy (misterium) zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Od Niedzieli Palmowej dni powszednie noszą miano „wielkich”, ponieważ ukazują w męce
i śmierci naszego Zbawiciela istotę naszej wiary,
sens cierpienia i źródło naszego zbawienia, a więc
szczęścia wiecznego, do którego zostaliśmy powołani przez Boga jako Jego dzieci. Wielki Post
dobiega końca i w Wielki Czwartek wieczorem
rozpocznie się Misterium Paschalne – najważniejszy czas całego roku liturgicznego i najważniejsze
święta chrześcijańskie, ważniejsze od świąt Bożego
Narodzenia i wszystkich innych świąt, bo wszystkie
mają swe źródło i fundament na tej prawdzie, że
Jezus przeszedł ze śmierci do życia i jest zawsze
obecny we wspólnocie Kościoła i w każdym człowieku, który tę prawdę przyjmuje. Słyszymy słowo
„misterium”, które oznacza wtajemniczenie, a więc
udział w tajemnicy niewidzialnej i zbawczej rzeczywistości Bożej, po prostu jest to uczestnictwo w
życiu samego Boga. Bóg pozwala nam mieć udział
w swoim życiu, prawda, że to niezwykłe?
Słowo„pascha” oznacza pełne mocy i miłosierdzia przejście Boga, które narodowi wybranemu,
jakim był Izrael przyniosło wyzwolenie z niewoli
egipskiej i wejście do Kanaan, czyli Ziemi Obieca-



nej, a więc do wolności. Było to wydarzenie przełomowe, dlatego „Paschę”, czyli upamiętnienie tej
Bożej ingerencji obchodzono każdego roku jako
pamiątkę ocalenia – wyjścia z niewoli na wolność.
Chrześcijanie również obchodzą „Paschę”, ale jest
to Pascha Jezusa polegająca na „przejściu” z tego
świata do Ojca. Przejście ze śmierci do życia, ze
stanu uniżenia, a nawet pogardy, którą sam przyjął
- do stanu uwielbienia i chwały. Triduum (trzy dni)
Paschalne rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i trwają do Niedzieli Zmartwychwstania. Udział w liturgii tych dni należy do
istoty życia chrześcijańskiego i jest źródłem naszej
duchowości – zorganizujmy sobie czas włączając
te dni do naszych zajęć.
WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia
Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 10.00 w katedrze ełckiej kapłani diecezji koncelebrują z Biskupem Ełckim Mszę Świętą Krzyżma, podczas której pobłogosławione są
oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń
kapłańskich, chrztu i bierzmowania. W czasie tej
Mszy kapłani odnowią przyrzeczenia kapłańskie.
Naszych ministrantów i chętną młodzież zachęcamy do wspólnego wyjazdu do Ełku – zgłoszenia
kierować należy do ks. Piotra Swędrowskiego.
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PORZĄDEK TRIDUUM PASCHALNEGO W NASZEJ PARAFII
WIELKI CZWARTEK

Godz. 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej – dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa (tego
wieczoru szczególnie módlmy się za kapłanów). Po
hymnie„Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy
Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie
w Ogrójcu.
Adoracja w Ciemnicy – dziękczynienie za dar
Eucharystii i Kapłaństwa do godz. 24.00.
Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej według
porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspólnota Intronizacji Chrystusa
Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Nieustającego Różańca;
23.00-23.30 Akcja Katolicka;
23.30-24.00 Młodzież ZSO i ZSR.
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania od 22.00 do północy.

WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci na-

szego Zbawiciela. W tym dniu nie sprawuje się
Eucharystii i nie udziela żadnych sakramentów,
jest to dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy
post ścisły.
Godz. 7.00 Jutrznia – modlitwa poranna Kościoła. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy
mając od rana czas mogą przyjść i w ten sposób
rozpocząć ten niezwykły dzień.
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
– godzina śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu,
zdroje łask płyną wówczas od Boga, warto na
ten moment zatrzymać się na modlitwę Koronką
do Bożego Miłosierdzia, w świątyni będzie wspólnie odmawiana.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
Godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Piątku:
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta
i Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja Najświętszego Sakramentu
do północy.
Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej naszych
Parafian z poszczególnych ulic:
21.00-21.30 – ul. Piłsudskiego
21.30-22.00 – ul. Słowackiego, Strażacka, Młynarska
22.00-22.30 – ul. Ogrodowa, Konopnickiej, Marchlewskiego
22.30-23.00 – ul. Świerczewskiego i przyległe
23.00-23.30 – ul. Nowotki, Kasztanowa, Parkowa
23.30-24.00 – Plac św. Agaty
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania od
21.30 do północy
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WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy chętnych.
Warto i w tym dniu zachować post tzw. paschalny,
powstrzymując się od pokarmów mięsnych aż do
radosnego poranka wielkanocnego.
Przed południem zapraszamy na adorację
dzieci:
9.00-9.30 klasy II
9.30-10.00 kl. III
10.00-10.30 kl. IV
10.30-11.00 kl. V
11.00-11.30 kl.VI
11.30-12.00 młodzież gimnazjalna.
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny
od godz. 12.00 co pół godziny do 15.00.
W kościele w Żegarach poświęcenie pokarmów o 16.00, a o 16.30 w W. Czwartek, W. Piątek
i W. Sobotę – liturgia w jęz. litewskim; w Krasnowie
poświęcenie pokarmów o g. 15.30.
WIGILIA PASCHALNA – godz. 19.00
– uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Rozpocznie
się na zewnątrz świątyni poświęceniem ognia,
zapaleniem paschału i uroczystym wniesieniem
światła do kościoła. Zabrzmi uroczysty śpiew„Exultet” – hymnu pochwalnego Chrystusa – Światło
Świata. Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń
Chrztu, Liturgia Eucharystii to dalsze elementy
Wigilii Paschalnej (koniecznie przynosimy ze sobą
świece paschalne).
Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało
uroczystą oprawę, zachęcamy do licznego udziału
wszystkich Parafian. Należy na liturgię przynieść
świece i naczynie na wodę święconą. Po liturgii
Wigilii Paschalnej nie będzie już adoracji nocnej,
trzeba bowiem posprzątać kościół i przygotować
do porannej rezurekcji. Uroczystą Mszę Świętą
Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Bazylika będzie otwarta od
g. 5.00. Uczestników aktywnych procesji: sztandary, chorągwie, feretrony trzeba przygotować
wcześniej. Dziewczynki zapraszamy do sypania
kwiatów, młodzież do niesienia poduszek i wstążek. Liczymy na obecność naszej orkiestry.
Porządek dalszy Mszy św. w niedzielę: godz.
8.00 – w języku litewskim, 10.00 – z Sakramentem
Chrztu Świętego, 11.30 i 17.30.



Powiedziałem
Bogu „tak”
Był to dzień sprawdzianu mojej wierności Chrystusowi, mojego„tak”wypowiedzianego w dniu święceń kapłańskich
– gdy zostałem wyrzucony z Syberii,
z mojej diecezji...
BP JERZY MAZUR SVD
(3)

Wytrwać w godzinie próby

W 2002 r. zostałem wyrzucony z Syberii, z mojej diecezji,
w której chciałem do końca swojego życia dzielić się Dobrą
Nowiną o zbawieniu. Był to dla mnie wielki cios, bo nie ukrywam, że pokochałem tych ludzi, którym głosiłem Ewangelię.
Miałem różne plany, a w tym jednym momencie wszystko
się zawaliło. Panu Bogu nic nie wyrzucałem, choć oczywiście zadawałem pytania, szukałem odpowiedzi. Zdarzały się
przedtem różne sytuacje, pogróżki, o których trudno dziś
wspominać. Być może przez tę decyzję uniknąłem czegoś
bardzo niebezpiecznego. Zastanawiałem się, jak na wygnaniu mogę pełnić funkcję biskupią. Przez rok czasu, będąc w
Polsce, mieszkałem w domu werbistowskim w Michałowicach
pod Warszawą. Nie poddawałem się, kontynuowałem misję,
którą Bóg mi zlecił, choć była utrudniona. Kiedy przyszła zmiana decyzji, misja, którą pełniłem, dobiegła końca. Nigdy nie
przypuszczałem, że w taki sposób.

Twoja Dro
Czyszcząca moc
Bóg uniża się i staje się niewolnikiem, obmywa wasze nogi, abyśmy mogli siedzieć u jego stołu. W tym wyraża
się cała tajemnica Jezusa Chrystusa.
W tym staje się widoczne, czym jest odkupienie. Aby nas obmyć zanurza nas w
swojej miłości, gotowej zmierzyć się ze
śmiercią. Tylko miłość ma tę oczyszczającą moc, która obmywa nas z naszego
brudu i wynosi nas na wyżyny Boga.
Kąpielą, która nas oczyszcza jest On
sam, całkowicie nam się dający, nawet
w otchłani swojego cierpienia i śmierci.
On nieustannie jest miłością, która nas
obmywa w sakramentach oczyszczenia, w chrzcie i w sakramencie pokuty.
On wciąż klęczy u naszych stóp i pełni
posługę niewolnika, posługę oczyszczenia, otwiera nas na Boga. Jego miłość jest niewyczerpana, rzeczywiście
jest miłością aż do końca.
(Benedykt XVI w Wielki Czwartek)

Otwonyć się na Ducha Świętego

Moja nowa misja zaczęła się 17 kwietnia 2003 r. na terenie
Mazur, ziemi augustowskiej, suwalskiej i sejneńskiej. Znowu
wracam do tajemnicy zwiastowania, do wypowiedzenia„tak”
woli Bożej, dlatego ciągle proszę o dary Ducha Świętego,
abym ją rozpoznawał i wypełniał. Jan Paweł II powiedział:
„Wsłuchując się w głos Ducha Świętego, przyczyniacie się
do rozkwitu wiosny chrześcijaństwa”. W diecezji ełckiej w
Roku Eucharystii rozbudzaliśmy pełne miłości zdumienie
eucharystyczne, by poznano wartość Eucharystii. Rozpoczęliśmy także peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego we
wszystkich parafiach. Nic nie jest człowiekowi tak potrzebne
jak Boże Miłosierdzie. Mój biskupi herb zawiera kulę ziemską,
dwa orędzia – fatimskie i Boże Miłosierdzie, oraz wezwanie do
Ducha Świętego Veni, Sancte Spiritus. Duch Święty pomaga
odczytywać i wypełniać wolę Bożą. Na Syberii ciągle wzywałem Ducha Świętego, wsłuchując się w Jego głos.
W scenie zwiastowania czytamy, że z Ducha Świętego
pocznie się Syn Boży i to jest właśnie sedno tajemnicy zwiastowania – zrodzenie się w naszych sercach Jezusa przy
udziale Maryi. W Jej szkole powinniśmy uczyć się, jak być
wiernym swojemu powołaniu i jak wypełnić do końca wolę
Bożą, tak jak uczyniła to Maryja.
(„Różaniec” 2/2006)



Jezu udziel mi mocy swojego Krzyża, bym wytrzymał mękę codziennego
życia. W ciężkich chwilach patrząc na
Twój Krzyż, pragnę naśladować do
końca Twą miłość, życzliwość, łagodność i wyrozumiałość. W Tobie znajdę
pociechę, moc i życie. Umierając na
krzyżu przygarnąłeś mnie i wszystkich cierpiących do swego Boskiego
Serca i uczyniłeś swymi najmilszymi
braćmi.
„W Krzyżu cierpienie w Krzyżu zbawienie w Krzyżu miłości nauka, Kto Ciebie, Boże raz pojąć może, ten nic nie
pragnie ni szuka”. Amen
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Na śmierć skazany. – Jesteś na śmierć skazany. Od
narodzenia. A jaka to będzie śmierć, zależy od tego,
jakie jest twoje życie.
Bierze krzyż. – Każdy ma jakiś krzyż. Jeden bierze go świadomie, drugi nieświa-domie. Jeden
z buntem, drugi z poddaniem. Jeden z radością, inny
ze wzgardą. Jak ty bierzesz swój krzyż?
Pierwszy upadek. – Zdawało ci się, że jesteś
silniejszy. Że dasz sobie radę w każdych okolicznościach. Że sobie poradzisz w każdych trudnościach.
I zdziwiłeś się, gdy runąłeś na ziemię.
Matka. – Chyba nie chciałbyś spotkać swojej
matki, gdy cierpisz. Nie chcesz, żeby cię widziała,
gdy jesteś upokorzony, pokonany, gdy się męczysz.
Ale czyż jest coś piękniejszego, jak spotkać tę, która
wszystko rozumie, która cię kocha, która nigdy tobą
nie wzgardzi, nie brzydzi się, która cię nie opuści?
Cyrenejczyk. – Może nawet nie znałeś człowieka,
który ci niespodziewanie pomógł. Może nawet
nie chciałeś jego pomocy. Może wolałbyś, żeby się
nie wtrącał do twojego życia, że sam sobie poradzisz. A potem się nawiązała przyjaźń pomiędzy tobą
a nim.
Weronika. – A gdy wszyscy cię opluli, skopali,
znieważyli, pojawiła się Wero-nika, która bezinteresownie stanęła w twojej obronie. Znalazł się
człowiek, który cię dostrzegł, zrozumiał, uszanował.
Nie zapomnij o nim. To skarb.
Drugi upadek. – Zdawało się, że jesteś zabezpieczony. Że z pomocą twojego Cyrenejczyka,
w oparciu o miłość matki, przyjaźń Weroniki dasz sobie
w życiu radę. Tymczasem znowu upadasz. I będziesz
upadał po raz trzeci i czwarty, i dziesiąty – ale z ich
pomocą, radą, wsparciem będziesz się podrywał, powstawał i szedł dalej.
Płaczące niewiasty. – Nie chcesz współczucia? Zabraniasz, upominasz, żeby nikt
nad tobą nie płakał? Nie potrzebujesz cudzych łez
i współczucia, gdy cierpisz? Nie odrzucaj ludzkiej litości. A przynajmniej nie gardź współczuciem, jakie
ci ludzie okazują.
Trzeci upadek. – Czy ze słabości? Czy ze strachu,
że ostatnia chwila nadeszła? Każdy boi się śmierci. Każdy chciałby jeszcze pożyć. Cieszyć się słońcem,
niebem, wiatrem, lasem, łąką, ludźmi. Nie dziw się
sobie.
Obnażony. – Zdawało ci się, że obnażenie nie
sprawi ci żadnej przykrości. A jednak, jesteś dotknięty w swojej ludzkiej godności. Wstydzisz się. Na
badaniach, przy zabiegach, przed operacją. Wobec
ludzi, którzy traktują cię jak rzecz, jak przedmiot.
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Przybity. – Już ani ręką, ani nogą, ani nawet
głową nie potrafisz ruszyć. Bezradny, bez sił,
uderzony cierpieniem tak wielkim, że już cię na
nic nie stać. Ale przecież jeszcze masz nadzieję, że
może cud się stanie i uratujesz się od śmierci.
Śmierć. – Umrzesz. Nie z przekleństwem
na tych, którzy cię dobili, albo na Boga,
albo na siebie. Czekaj na Niego tak jak panny mądre, z lampami w rękach czekające na swojego
oblubieńca. Czekaj na Niego jak dobrzy słudzy
– z pochodniami w ręce – na Pana, który z godów
weselnych powraca. Już zbliża się do ciebie, już
widzisz jasność i szeroko otwarte ręce.
Zdjęty z krzyża. – Zostanie twoje martwe
ciało, a ty będziesz już po drugiej stronie.
W morzu ciszy, pokoju, miłości – w Bogu samym.
Już wraz z twoimi bliskimi, którzy cię uprzedzili na
drodze do twojego nieba. Patrzysz z rozrzewnieniem, jak twoi najbliżsi myją twoje ciało, odziewają,
wkładają do trumny. Jak modlą się przy twojej
trumnie w kościele. Jak zanoszą ją do grobu.
Grób. – Będą przychodzić do twojego
grobu – na Wszystkich Świętych, Dzień
Zaduszny, w rocznicę – śmierci czy pogrzebu.
A czasem w dzień zwyczajny. Bo ty stoisz jak pielgrzym z dalekiej drogi, ubłocony, przed furtą do
Bożego pałacu. Potrzebujesz ich modlitwy, ich
świętości, ich ofiary, która by z ciebie spłukała cały
brud. Nie wyszedłeś z tej ziemi jak święty męczennik. Masz wiele na sumieniu. W ich modlitwach
dojrzewasz. Pomagają ci zrozumieć, pokochać,
stać się prawdziwie czystym.
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(ks. Mieczysław Maliński)



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.

Zapowiedzi przedślubne:

– Gintaras Baigys, kawaler, Sventeżeris
(Litwa), Parafia M. Marijos Gimimo i Renata
Czernialis, panna, Żegary, Parafia tutejsza.
– Konrad Kisielewski, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Elżbieta Bogdan, panna, Biała
Podlaska, Parafia Wniebowzięcia NMP.
– Przemysław Wydra, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Małgorzata Konecko, panna,
Ełk, Parafia św. Rafała Kalinowskiego.
– Paweł Herman, kawaler, Rubcowo,
Parafia MB Anielskiej w Lipsku i Monika
Orzechowska, panna, Daniłowce, Parafia tutejsza.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:
16/04/2011 – Agata Charkiewicz

Odeszli do wieczności:

Czesława Ciesińska, Sejny (l. 85) zm. 31/03/2011
Biruta Leonowicz, Sejny (l. 76) zm. 31/03/2011
Mieczysław Deguć, Sejny (l. 85) zm. 03/04/2011
Marianna Gaber, Jodeliszki (l. 89) zm. 05/04/2011
Janusz Bulwin, Sejny (l. 52) zm. 08/04/2011
Zofia Przeorska, Sejny (l. 90) zm. 07/04/2011
Zofia Perwejnis, Zaleskie (l. 84) zm. 09/04/2011

Ogłoszenie
Powstała myśl zorganizowania wystawy,
związanej z udziałem Kardynała Karola Wojtyły
w czasie uroczystości koronacji figury Matki
Boskiej Sejneńskiej 6–7 września 1975 roku.
Uprzejmie prosimy parafian, którzy pamiętają to doniosłe wydarzenie o wypożyczenie
amatorskich zdjęć, napisanie krótkich wspomnień, refleksji. Materiały pozwolą na utrwalenie zarówno tej ważnej uroczystości, ale także
na poszerzenie wspomnień o Wielkim Polaku,
Błogosławionym Janie Pawle II.
Kontakt w kancelarii parafialnej.



Ofiarodawcy kolędowi
W „Siewcy” umieszczamy sukcesywnie
wszystkich ofiarodawców, którzy złożyli oprócz
ofiary kolędowej specjalną ofiarę na prace remontowe w tym roku. Serdeczne Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom poniżej, którzy złożyli w sumie 1950 zł.
Groblewska Bronisława, Romanowce
Grażulewicz Józef Serafin, Romanowce
Brunejko Aleksander Irena, Romanowce
Dąbrowscy Witold Julia, Romanowce
Kisielewscy Józef Lucyna, Romanowce
Jodzis Irena,Sejny, Emilii Plater
Jakubowscy Jerzy Elżbieta, Sejny, Emilii Plater
Stachurska Krystyna, Sejny, Emilii Plater
Czakis Zdzisław Ewa, Sejny, Emilii Plater
Ogórkis Józef Alina, Sejny, Wojska Polskiego
Giniewicz Jadwiga, Sejny, Wojska Polskiego
Moniuszko Stanisław Jadwiga, Sejny, W. Polskiego
Klucznik Monika, Sejny, Wojska Polskiego
Koneszko Czesław Henryka, Sejny, Emilii Plater
Dacz Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Zawadzcy Franciszek Agata, Sejny, Emilii Plater
Trzaska Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego
Benczyk Henryk Bożena, Sejny, Parkowa
Kutyło Bolesław, Sejny, Parkowa
Zajkowscy Jerzy Irena, Sejny, Parkowa
Gwiazdowska Jadwiga, Sejny, Parkowa
Melon Ryszard, Sejny, Parkowa
Koncewicz Jadwiga Dorota, Sejny, Parkowa
Moroz Zenon Anna, Sejny, Akacjowa
Czeszkiewicz Stanisław Czesława, Sejny, Brzozowa
Janczulewicz Jerzy Janina, Sejny, Topolowa
Majewscy Krzysztof Janina, Sejny, 1 Maja
Tomkiewicz Marian, Sejny, 1 Maja
Krupowicz Tadeusz Danuta, Sejny, 1 Maja
Ogórkis Zyta, Sejny, Młynarska
Markiewicz Helena, Sejny, Konarskiego
Anonimowo
Grzybowska Maria, Sejny, Piłsudskiego
Szkarnulis Jerzy Małgorzata, Sejny, Piłsudskiego
Szurc Stanisław Grażyna, Sejny, Pl. Św. Agaty
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do
Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym
tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w
nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, aby
przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.
Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta niech zgromadzi nas na rozważaniu męki naszego
Zbawiciela i pójścia za Nim z krzyżem naszej codzienności na ramionach. Rozważania tegoroczne
przygotował ks. Radosław Góralski, jeszcze niedawno wikariusz naszej Parafii a obecnie student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 19.00
w Bazylice i przejdziemy ulicami Piłsudskiego, Parkową, Zawadzkiego, Konarskiego.
Tradycyjnie Niedziela Palmowa obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączymy
się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach
diecezji, aby zawsze pragnęli Chrystusa i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem. U nas także
przeżyjemy wspólne spotkanie dekanalne młodych: o godz. 14.30 młodzi zgromadzą się na parkingu
przy synagodze, z palmami w ręku przejdziemy w pochodzie do Bazyliki, gdzie przed wejściem będzie
krótkie misterium męki Pańskiej, a potem Eucharystia. Rozstrzygnięty również będzie konkurs na
najpiękniejszą i najwyższą palmę.
W Niedzielę Palmową taca będzie przeznaczona na zakup kwiatów zdobiących Boży Grób
i naszą świątynię na Święta Wielkanocne. Pragniemy, aby nasza Bazylika godnie wyglądała na
te najważniejsze święta w ciągu roku.
Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Przeżyjmy go jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku.
Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego
zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii, która rozpoczynać się
będzie o godz. 19.00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 6.00 z procesją, następne Msze
św.: godz. 8.00 (w jęz. litewskim); 10.00 z liturgią Chrztu św.; 11.30; 16.00 z sakramentem małżeństwa i 17.30; Żegary 10.00; Krasnowo 13.00.
Katecheza dla rodziców i chrzestnych dzieci, które przyjmą Chrzest na Wielkanoc będzie w środę,
20 kwietnia o godz. 16.30.
Tydzień świąteczny trwa przez oktawę (osiem dni) do Niedzieli Przewodniej, czyli Miłosierdzia
Bożego. Wielkanocny Poniedziałek – porządek Mszy św. jak w niedzielę. Pamiętajmy, że nasza
radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Zachęcam
także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy.
Druga niedziela Wielkanocy, przypadająca akurat 1 maja, będzie Niedzielą Miłosierdzia Bożego i wielka radość Kościoła, której powodem jest wyniesienie na ołtarze największego z rodu
Polaków Jana Pawła Wielkiego.
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Życzenia świąteczne
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych”. Nie ma Go tu – zmartwychwstał”. Miłość ostatecznie
zwyciężyła śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłością Ojca i jej doświadczajmy.
Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez
Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską Miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą
Miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej Miłości w każdym wymiarze
naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez
Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. Radosnego „Alleluja”
wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzą – Duszpasterze Parafii Sejneńskiej

Nr 55/2011



Intencje mszalne 17.04 – 01.05.2011 r.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ,
17 kwietnia 2011
07:00 +Eugenia Bielecka (greg)
08:30 +Paweł Żegarski (8 rocz.)
10:00 +Julianna +Antoni +Stanisław z rodz. Skrypko +Anna +Bronisław Paciukanis
Żegary 10.00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 (LT): +Józef Leonczyk (5 rocz.)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Bolesław Krejczman (8 rocz.) i zm. jego
rodzice i rodzeństwo
PONIEDZIAŁEK WIELKI, 18 kwietnia 2011
06:30 +Antoni Okulanis (41 rocz.)
06:30 +Agnieszka Hołubowicz (6mc)
08:00 +Eugenia Bielecka (greg)
08:00 +Wojciech Domoracki (8 rocz.)
08:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
17:30 +Witold Krejczman (10 rocz.)
17:30 +Zofia (8 rocz.) +Stefan Winiewicz
17:30 +Robert Jamiołkowski (12 rocz.)
WTOREK WIELKI, 19 kwietnia 2011
06:30 +Eugenia Bielecka (greg)
06:30 +Ignacy +Helena Rydzewscy
08:00 Dziękczynna za dar kapłaństwa w rocz. święceń,
o błog. Boże i opiekę MB dla ks. Dariusza
08:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
17:30 +Marta Staniewicz
17:30 +Marek Klimko (7mc)
17:30 +Janina Pietuszko
ŚRODA WIELKA, 20 kwietnia 2011
06:30 +Eugenia Bielecka (greg)
08:00 +Józef +Stanisława Turowicz +Bożena Gościewska
08:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
17:30 +Anna Michalska (7mc)
17:30 +Aldona Pieczulis (6mc)
17:30 +Regina Tomkiewicz i jej rodzice
WIELKI CZWARTEK, 21 kwietnia 2011
19:00 Za wszystkich kapłanów
19:00 +Ks. Sylwester Domel
19:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
19:00 +Eugenia Bielecka (greg)
19:00 +Helena +Józef +Kamil z rodz. Fiedorowiczów
WIELKI PIĄTEK, 22 kwietnia 2011
19:00 Liturgia Wielkiego Piątku
WIELKA SOBOTA WIGILIA PASCHALNA,
23 kwietnia 2011
19:00 +Eugenia Bielecka (greg)
19:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
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19:00 +Gabriela Ludorf (rocz.)
19:00 +Tadeusz Palanis
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO,
24 kwietnia 2011
06:00 Za parafian
08:00 LT: +Eugeniusz Woźnialis (greg)
10:00 O wytrwanie w wierze, nadziei i miłości dla
dzieci nowo ochrzczonych i ich rodziców
10:00 +Józef Wróblewski (16 rocz.)
11:30 +Stanisław Maksimowicz
Krasnowo: +Eugenia Bielecka (greg)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Wojciech Wydro
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 25 kwietnia 2011
07:00 +Eugenia Bielecka (greg)
08:30 O błog. Boże i zdanie matury dla Marcina
Ogórkisa
10:00 Dziękczynna i o błog Boże dla Jubilatów
Heleny i Jana Milewskich w 50 rocz. ślubu
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy, ich rodzice i rodzeństwo +Józef +Aleksandra Jarzębowicz
Żegary: +Eugeniusz Woźnialis (greg)
11:30 +Marianna Tawrel (1 rocz.)
13:00 LT: O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ramony Palanis w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
Krasnowo:
17:30 +Józef Jodango (31 rocz.)
WTOREK WIELKANOCNY, 26 kwietnia 2011
06:30 +Eugenia Bielecka (greg)
06:30 +Regina +Franciszek Naumowicz
08:00 O błog. Boże dla Lilii i Józefa Wyżlańskich w
25 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Weronika (14 rocz.) +Tadeusz +Stanisław
z rodz. Marcinkiewiczów
08:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
17:30 Dziękczynno-błagalna i o błog. Boże dla
Alicji Tujakowskiej w 80 rocz. urodz.
17:30 O błog. Boże dla Dariusza w 25 rocz.
urodz.
17:30 +Stefania Łabacz (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA WIELKANOCNA, 27 kwietnia 2011
06:30 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
06:30 +Eugenia Bielecka (greg)
08:00 +Leokadia +Teofil i z rodz. Konopków
08:00 +Leonarda +Franciszek Błaszczak
08:00 +Jerzy +Jerzy Czarneccy +Jerzy Okulanis
17.30 +Aniela Warakomska (8mc)
17:30 +Janina Klucznik (5mc)
17:30 +Romuald Jakubowski (3mc)
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CZWARTEK WIELKANOCNY, 28 kwietnia 2011
06:30 +Weronika Żylińska (9 rocz.)
06:30 +Antoni Grażulewicz (3mc)
08:00 +Eugenia Bielecka (greg)
08:00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
08:00 +Maciej +Ludwika +Józef +Stanisław i z
rodz. Maksimowiczów
17:30 +Stanisław Sojka (6mc)
17:30 +Marian Motuk (1 rocz.)
PIĄTEK WIELKANOCNY, 29 kwietnia 2011
06:30 +Eugenia Bielecka (greg)
06:30 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
08:00 +Wincenty Misiukanis
08:00 +Józefa +Zygmunt Moroz
08:00 +Jadwiga (4 rocz.) +Jan Drozdowscy
17:30 O błog. Boże i miłość dla Anny i Romualda
Krejpcio w 1 rocz. ślubu
17:30 +Waldemar Bielak (25 rocz.) +Franciszek
+Lina z rodz. Bielaków
17:30 +Ks. Kazimierz Gacki (1mc)
SOBOTA WIELKANOCNA, 30 kwietnia 2011
06:30 +Bogusław Kaufman (2 rocz.)
06:30 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
08:00 +Eugenia Bielecka (greg)
08:00 +Petronela +Bronisław Bałulis
08:00 +Józef +Jan +Stanisław +Eugeniusz z rodz.
Siemienkiewiczów
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Dudanowiczów
17:30 O błog. Boże w 19 rocz. urodz. i zdanie matury dla Pauliny Borodziuk
17:30 +Aniela Głoniatowska (6 rocz.)
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 1 maja 2011
07:00 O błog. Boże i zdrowie dla rodz. Raglisów,
dla dzieci i wnuków
08:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
10:00 +Marek (14 rocz.) +Zofia (1 rocz.) Moroz
Żegary 10.00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
11:30 +Eugenia Bielecka (greg)
13:00 (LT): +Magdalena Deguć +Janina (12 rocz.)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Antoni Jachimowicz (15 rocz.)
„Biblia” czyli„Pismo Święte” jest jedną z najbardziej popularnych ksiąg świata.
Stanowi ona również podstawę wielu religii, a szczególnie chrześcijaństwa. Bóg przyczynił się do powstania Biblii w tym celu, aby
objawić człowiekowi swój plan zbawienia. Biblię napisano także po to, by wyjaśnić ludziom
swe wieczne prawa. Dla chrześcijanina najważniejszym autorytetem w kwestii zbawienia jest
Pismo Święte.
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Przepis na udane święta

Wziąć dwie spore garście mąki modlitwy najlepszej jakości – po Wielkopostnych rekolekcjach
i szczerej spowiedzi – (należy ją przechowywać
w naczyniu pokory, żeby nie zepsuły jej robaki
pychy i samozadowolenia). Przygotowaną mąkę
posiekać z masłem życzliwości do bliźnich. Dodać
cukier cierpliwości utarty z aktami wiary, nadziei
i postanowienia poprawy. Wsypać bakalie aktów
wyrzeczeń wielkopostnych opanowania. Ciasto
starannie wyrobić z sumienną dokładnością.
Upiec w piekarniku nagrzanym żarliwą miłością
do Ukrzyżowanego Zbawiciela. Polać lukrem
przygotowanym z pobożnego udziału w liturgii
Triduum Paschalnego;
Radosnego Alleluja!
(Różaniec 2011 r)

Komunia z Bogiem…
przez Różaniec Święty

Bieżący rok liturgiczny, mamy przeżywać „W
komunii z Bogiem”. Czynić to będziemy podczas
spotkania ze Słowem Bożym nie tylko w czasie
liturgii czy osobistej lektury Pisma Świętego, ale
także przez rozważanie tajemnic różańcowych.
W naszej parafii wiele osób modli się we wspólnocie Nieustającego Różańca. Chcemy dzięki życiu
sakramentalnemu odkrywać na nowo obecność
Boga w tych świętych znakach. Jezus przecież
obiecał, że zostanie z nami „po wszystkie dni, aż
do skończenia świata”.
To zadanie pragniemy podjąć i zrealizować w
naszej wspólnocie różańcowej. Umocnieni Słowem Bożym i łaską otrzymaną w sakramentach
świętych możemy pomóc innym odnaleźć utraconą komunię z Bogiem. Wyprosić im ten dar naszą
całodobową modlitwą różańcową.
Należąc do wielkiej Rodziny Różańcowej, wiemy doskonale, że różaniec nie wystarczy „odmówić”. Istotą modlitwy różańcowej jest rozważanie
tajemnic życia Jezusa i Maryi. Musimy się tego
uczyć i doskonalić nasze umiejętności.
To takie oczywiste: jesteśmy w komunii z Bogiem, kiedy do nas mówi na kartach Pisma Świętego, ale też ile razy bierzemy do ręki różaniec
i rozważamy tajemnice radosne, światła, bolesne
i chwalebne.
W formacji różańcowej zagłębiajmy poszczególne sakramenty, żeby bardziej świadomie je
przeżywać. Naszą modlitwą różańcową mamy
także towarzyszyć tym, którzy przygotowują się
do przyjęcia sakramentów świętych w naszej
parafii. To dla nich starajmy się wypraszać łaskę
wiary i świadomego przeżywania tego niezwykłego spotkania z Bogiem: żywym i prawdziwym,
działającym dziś w Kościele.
-Irena-
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Z ŻYCIA PARAFII
Odszedł do Pana

Śp. Ksiądz Prałat Kazimierz Gacki, który od 1993
roku pełnił posługę duszpasterską w naszej parafii.
Pełen zaangażowania i poświęcenia, w wielkim trudzie kierował pracami odnawiania i konserwacji bazyliki, w tym w latach 1998–1999 prac konserwatorskich
figury Matki Bożej Sejneńskiej. 1 czerwca 2002 r. zorganizował wielką uroczystość jubileuszu 400 lat obecności
w Sejnach figury Matki Boskiej Sejneńskiej.
Był człowiekiem otwartym, pogodnym gotowym
nieść pomoc. 1 lipca 2008 r. odszedł na emeryturę
i zamieszkał w Rajgrodzie. Pozostanie we wdzięcznej
pamięci parafian.

Pożegnanie wygłoszone nad trumną śp. Księdza Prałata Kazimierza Gackiego.
Drogi, wieloletni śp. ks. Proboszczu, w imieniu wspólnoty parafialnej Sejn, ruchów
katolickich, organizacji, stowarzyszeń i Akcji Katolickiej pragniemy podziękować za pracę
duszpasterską, administracyjną, trud ciągłych remontów, opiekę nad Sanktuarium Matki
Boskiej Sejneńskiej. Pragniemy podziękować za dobre serce okazywane każdemu spotkanemu człowiekowi i szczery uśmiech. Jednocześnie chcemy przeprosić za niedociągnięcia
i zaniedbania z naszej strony.
Prosimy, aby dobry Pan Bóg dał Ci szczęśliwość wieczną. Amen.

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