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MOC SŁOWA
Niedziela Bożego Miłosierdzia – 1 maja 2011
J 20,19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali ucznio-

wie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-
mi. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Je-
zus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzie-
liśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. 
Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój 
i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec ucz-
niów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 
mieli życie w imię Jego.

Refleksja niedzielna:
Być może chcielibyśmy też to przeżyć: spotkać 

– jak apostołowie – twarzą w twarz Zmartwychwsta-
łego; swoimi rękami dotknąć Jego ran – dotknąć, 
żeby uwierzyć; mieć w ręku namacalny dowód, żeby 
zrozumieć. Doskonale wiemy, że nie możemy tego 
zrobić. Ale możemy zrobić coś innego, a mianowi-
cie poszukać śladów Zmartwychwstałego w swoim 
życiu. W przedostatnim wierszu dzisiejszej Ewangelii 
czytamy: „l wiele innych znaków, których nie zapi-
sano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów”. 
Możemy być pewni, że Jezus do dzisiaj czyni wiele 
innych znaków, byśmy mogli uwierzyć. W spotkaniu 
z ludźmi, w czasie liturgii czy podczas modlitwy. Albo 
gdy w czarnej godzinie znowu znajdujemy oparcie; 

gdy w złej godzinie znowu rodzi się nadzieja. Ucznio-
wie rozpoznali Jezusa, swego Pana, po Jego ranach. 
Być może także w naszym życiu jest tak, że właśnie 
w momentach, gdy zostajemy zranieni, w sposób 
szczególny doświadczamy bliskości Boga. Miejmy 
nadzieję, że w to nie tylko możemy wierzyć czy nie 
tylko o tym pisać i mówić, lecz że także możemy 
to przeżyć i tego doświadczyć. Chociaż nie została 
nam dana szansa ani na dotknięcie ran Jezusa, ani 
na ujrzenie Jego samego, to jednak wciąż możemy 
jak Tomasz wyznać wiarę w Jezusa jako swego Pana 
i Boga – zwłaszcza, że Jezus właśnie nas i naszą sy-
tuację miał na myśli, mówiąc: „Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. Błogosławieni...

Niedziela III Wielkanocna – 8 maja 2011
Łk 24,13–35 

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego 
dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w 

drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześć-
dziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni 
ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy 
tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus 
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 
niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś 
ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze 
sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z 
nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś 
chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 
który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Za-
pytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co 
się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem 
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego 
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go 
na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, 
że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po 
tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 
Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły 
nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, 
którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z na-
szych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 
opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł 
do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojże-
sza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 



3Nr 56/2011

MOC SŁOWA KALENDARZ LITURGICZNY

II NIEDZIELA WIELKANOCY, UROCZYSTOŚĆ MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO, 1 maja 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

PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
B, M GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I DIECEZJI 
EŁCKIEJ, 2 maja 2011, 
Słowo Boże: dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26

WTOREK UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI, 3 maja 2011, 
Słowo Boże: Ap 11,19a. 12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; 
J 19,25-27
Dzisiaj VI rocznica wyboru papieża Benedykta XVI (2005) 
– w modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie

ŚRODA Wsp. Św. Floriana, m, 4 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 5,17-26; Mt 10,28-33

CZWARTEK Dzień Powszedni, 5 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36

PIĄTEK Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, 
6 maja 2011, 
Słowo Boże: 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14

SOBOTA Dzień Powszedni, 7 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21

III NIEDZIELA WIELKANOCY , 8 maja 2011
Niedziela Biblijna
Słowo Boże: Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35

PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
b, m GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI, 9 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16

WTOREK Dzień Powszedni, 10 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 7,51-59;8,1; J 6,30-35

ŚRODA Dzień Powszedni, 11 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 8,1b-8; J 6,35-40

CZWARTEK Dzień Powszedni, 12 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51

PIĄTEK Dzień Powszedni, 13 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 9,1-20; J 6,52-59

SOBOTA Święto św. Macieja Apostoła, 
14 maja 2011,
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17

IV NIEDZIELA WIELKANOCY, DOBREGO PASTERZA, 
15 maja 2011
Słowo Boże: Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10

co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 
okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 
mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi 
i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać 
z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 
im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz 
On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: 
„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami 
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej 
godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam 
zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy 
im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał 
i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, 
co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba.

Refleksja niedzielna:
Wówczas, po pochowaniu data Jezusa w ogro-

dzie Józefa z Arymatei, wszystkie znaki na niebie i zie-
mi wskazywały, że to już koniec, l to na sto procent. 
W pierwszy dzień tygodnia, czyli po szabacie, kobiety 
skoro świt poszty do grobu, by już tylko namaścić 
Jego ciało wonnościami, zabalsamować je. Nawet 
pusty grób, nawet słowa anioła, że Jezus zmartwych-
wstał, niewiele zmieniły. Wszystkie te nowinki kobiet 
wydawały się apostołom „czczą gadaniną”. A Piotr, 
który osobiście pobiegł do grobu, jedynie się zdziwił, 
gdy znalazł go pustym. Cóż zatem pozostało? Dwaj 
uczniowie Jezusa postanowili, uznawszy sprawę Je-
zusa za zakończoną, opuścić Jerozolimę. Byli smutni, 
wspominając niedawne wydarzenia, a nawet prze-
rażeni ostatnimi wieściami kobiet. A tak w ogóle za-
wiedzeni, bo spodziewali się, że Jezus miał wyzwolić 
Izraela. Nie przemówiły do ich serc ani nie odmieniły 
ich słowa samego Jezusa, który wyjaśniał im, że Me-
sjasz musiał to wszystko wycierpieć, żeby wejść do 
swej chwały. Pozostali nierozumni i nieskorzy do wie-
rzenia. Oczy im nagle się otworzyły dopiero w chwili, 
gdy zobaczyli prawie nic nie znaczące gesty: wziął 
chleb, połamał go i dał im. Wtedy Go nieomylnie roz-
poznali. Już nie potrzebowali żadnych dodatkowych 
wyjaśnień czy zapewnień. Wystarczył ten niepozorny 
gest miłości. Teraz już wszystko było dla nich jasne. 
Mimo że dzień się już nachylił pobiegli z powrotem do 
Jerozolimy, by podzielić się radosną wieścią z innymi. 
Historia dwóch uczniów z Emaus jest dla nas bardzo 
pocieszająca. Nie jesteśmy przecież w gorszej sytuacji 
niż oni, choć często się z tego powodu użalamy. My 
też jesteśmy świadkami łamania chleba. Uczniowie 
z Emaus nie rozpoznali Jezusa po dłoniach, rysach 
twarzy, zadanych Mu ranach, ale po łamaniu chleba. 
Czy i nam, gdy widzimy łamanie chleba, otwierają 
się oczy i rozpoznajemy Go?
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Choć nie znałam Jana Pawła II osobiście, a tylko 
poprzez przekaz telewizyjny i przez wiele cudow-
nych słów powiedzianych do nas i zapisanych na 
tysiącach stron, to i tak był dla mnie kimś bliskim, 
wielkim i kochanym Ojcem. Bardzo się cieszę, że 
mogłam Go spotkać podczas pielgrzymki w Ełku 
– 8 czerwca 1999 roku.

Choć to spotkanie trwało w wielkim upale, 
a potem i w ulewnym deszczu było cudowne 
i radosne. Pozostawiło w mej pamięci atmosferę 
wielkiego entuzjazmu, cudownej modlitwy, rzeszę 
ludzi i sylwetkę Papieża z oddali.

Doskonale pamiętam homilię przerywa-
ną oklaskami, opartą na Ewangelii św. Łukasza. 
Chłonęłam każde Jego słowo. Przykład Zacheusza 
pokazał jak Chrystus rozjaśnia mroki ludzkiego 
sumienia. Zacheusz przyjął Chrystusa uradowany, 
otworzył wielkodusznie drzwi swego domu i serce 
na spotkanie ze Zbawicielem. Łukaszowy zapis 
wydarzenia, jakie miało miejsce w Jerychu, nie 
traci swego znaczenia także i dziś. I tak, jak dawniej 
przed Zacheuszem, tak i w tej chwili staje Chrystus 
przed każdym człowiekiem naszego wieku- mówił 
Ojciec Święty.

Choć stałam daleko od ołtarza, to sercem by-
łam bardzo blisko. Do dzisiaj czuję tę atmosferę 
bycia z Ojcem Świętym. Słuchałam, modliłam się 
i byłam szczęśliwa. Mojej radości nie było końca, 
kiedy Ojciec Święty przejeżdżał blisko mego sek-
tora. Wydawało mi się, że w tym tłumie spojrzał i w 
moje oczy. Boże! Do dzisiaj pamiętam, był w nich 
smutek za moje grzechy... i radość za moje powroty 
do Ojca. Było miłosierdzie, a nade wszystko była 
miłość. W tym krótkim spojrzeniu, które przeszło 

mnie do głębi, było wszystko – troska o mnie, 
o moje małżeństwo, o moją rodzinę, o Ojczyznę 
i cały świat. Nigdy nie zapomnę Twoich oczu, ła-
godnych i dobrych, czułych i spokojnych.

Jestem dumna z takiego Rodaka, z takiego 
wspaniałego, świętego człowieka. Pontyfikat Jana 
Pawła II to ogromne dziedzictwo. Z wielką radoś-
cią wyszukuję skrzętnie wszelkie teksty napisane 
przez Niego i o Nim i przekazuję to zarówno star-
szym jak i młodszym czytelnikom naszej parafial-
nej biblioteki.

Błogosławiony czas emerytury jest dla mnie 
szansą, aby dobrze przygotować się na najważniej-
szą chwilę ziemskiego życia- przejście do Domu 
Ojca. O tym dniu myślę coraz częściej i bardziej 
odważnie po Misterium Przejścia Jana Pawła II.

Ojciec Świty Jan Paweł II zostawił nam wiele 
cennych wskazówek, jak żyć i postępować. Przez 
proste – Totus Tuus – tyle dał światu. Przez życie 
ukochał, przez umieranie rozmodlił, przez śmierć 
zjednoczył świat, a przez beatyfikację będziemy 
mogli dotknąć tajemnicy Bożej miłości, jaka doko-
nała się w Jego osobie i Jego dziele. Uroczystość 
beatyfikacyjna ma być nie tylko realizacją naszego 
pragnienia wyniesienia Jana Pawła II do grona bło-
gosławionych, ale także inspiracją dla nas do po-
dążania Jego śladami ku świętości. Przygotowując 
się do beatyfikacji warto zastanowić się nad tym, 
co do nas mówił, jak się zachowywał, a główne 
elementy Jego postawy: modlitwę i Eucharystię, 
które były podstawą żywej więzi z Bogiem, przy-
sposobić i uznać za swoje.

-Irena-

On ciągle wskazuje mi drogę...
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Jan Paweł II 
- a Miłosierdzie Boże

Jan Paweł II opuszczając świat w Wigilię 
Niedzieli Bożego Miłosierdzia, zostawił na-
pisany swoją ręką przedziwny testament: „Ja 
jestem zadowolony i wy też bądźcie”.

Ojciec Święty dwa dni przed śmiercią za-
wierzył ponownie Kościół i świat Bożemu 
Miłosierdziu. W   specjalnym telegramie na 
uroczystość Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach z 31 marca 2005 roku napisał: „Pragnę 
zawierzyć tej Miłości Kościół i świat, wszyst-
kich ludzi na całym okręgu ziemi, a także 
siebie samego w mojej słabości”.

Aby zrozumieć to papieskie zawierzanie, 
musimy wrócić do VIII pielgrzymki do Polski 
2002 roku, podczas której Jan Paweł II wyznał: 
„że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei 
jak Miłosierdzie Boga”. Dokonując 17 sierpnia 
poświęcenia Bazyliki światowego centrum 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Jan Pa-
weł II oświadczył z głębokim wzruszeniem: 
„Chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu, które tu zostało 
ogłoszone po przez pośrednictwo św. Fau-
styny i dotarło do wszystkich mieszkańców 
ziemi i napełniło ich serca nadzieję. Niech to 
przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą 
naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat”.

Przed dokonaniem aktu zawierzenia Mi-
łosierdziu Bożemu Jan Paweł II wypowiedział 

słowa: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać, 
trzeba pokazać światu ogień Miłosierdzia. 
W Miłosierdziu Bożym znajduje pokój, a czło-
wiek szczęście”. Ojciec Święty powierzył to 
zadanie wszystkim czcicielom Bożego Mi-
łosierdzia, polecając im, aby byli świadkami 
Miłosierdzia..

18 sierpnia 2002 roku na krakowskich 
Błoniach wołał: „Trzeba, ażeby Jego orędzie 
o Miłosiernej Miłości zabrzmiało z nową 
mocą. Świat potrzebuje tej Miłości i nadszedł 
czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do 
wszystkich, zwłaszcza do tych, których czło-
wieczeństwo i godność zdaje się zatracić”.

Miłosierdzie Boże nie wywyższa ani 
nie upokarza, Miłosierdzie jest większe od 
możliwości człowieka i dlatego jest Boże. 
W Niedzielę Miłosierdzia nie dzieje się nic 
nadzwyczajnego ani i medialnego, nie gra 
żadna krajowa orkiestra; w tym dniu ludzie 
mogą uznać, że Bóg daje siłę do tego by po-
kochać Miłosierdzie, by czyniąc dobro. Bóg 
jest Miłosierny i uczy nas kochać miłosiernie, 
bez przymusu, ani chęci odpłaty, Bóg uczy 
nas tak, żebyśmy zawsze z radością i pokorną 
nadzieją zawsze dziękowali i prosili o Miłość 
i zbawienie duszy.

Jezu ufam Tobie.
                                         (wybrała Jadwiga)

Jan Paweł II wytyczał nam drogę, którą mamy podążać i przez 27 lat pontyfikatu 
niezłomnie przewodził nam na tym jasno określonym szlaku. Nasz Papież jest już w 
domu Ojca, ale my nie możemy się zatrzymać. Ojciec Święty jak dobry przewodnik 
pozostawił nam wskazówki na tę wyprawę duchową. Papież przed śmiercią powiedział: 
„Szukałem was, a teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Przyjść do Jana Pawła 
II przez zamyślanie nad Jego słowami i życie Jego nauką to najpiękniejszy wyraz miłości 
i podziękowania Wielkiemu Papieżowi i błogosławionemu.

                                                                                                                                                                                            Jadwiga
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Szukałeś nas przez wszystkie dni i lata po-
sługi Piotrowej, aby gromadzić w jedno rozpro-
szone dzieci Boże. Błogosław nam Ojcze Święty 
z Domu Ojca!

Szukałeś nas jak dobry pasterz, który zna, 
prowadzi i strzeże owce, nie zostawiając żad-
nej na pustkowiu. Błogosław nam Ojcze Święty 
z Domu Ojca!

Szukałeś nas miłością pasterską, która broni 
przed wilkami nawet za cenę własnego życia. 
Błogosław nam Ojcze Święty z Domu Ojca!

Szukałeś nas niestrudzonym pielgrzymo-
waniem, głoszeniem Ewangelii i świadectwem 
wierności Chrystusowi. Błogosław nam Ojcze 
Święty z Domu Ojca!

Szukałeś nas w ufnych zawierzeniach Matce 
Bożej, by z Jej pomocą ocierać łzy pokrzywdzo-
nym, słabnących podnieść na duchu, przywra-
cać nadzieję tym, co już zwątpili. Błogosław nam 
Ojcze Święty z Domu Ojca!

Szukałeś nas z różańcem w ręku, na drogach 
krzyżowych, w godzinach adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Błogosław nam Ojcze Święty 
z Domu Ojca!

Szukałeś nas słowami homilii i katechez, en-
cyklik, adhortacji i listów pasterskich. Błogosław 
nam Ojcze Święty z Domu Ojca!

Szukałeś nas w zdrowiu i chorobie, aż po 
ostatnie chwile swego życia na ziemi. Błogosław 
nam Ojcze Święty z Domu Ojca!

Dziękujemy z głębi serc, że nas szukałeś. 
A zagłębiając Twoje nauczanie, pragniemy 
uczynić z niego prawdę naszego życia. Błogo-
sław nam Ojcze Święty z Domu Ojca!

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 mogła 
w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić 
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 krzy-
kiem 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 Eucha-
rystii, oczyszcza nas i wzbogaca łaską Chrystusa, by 
każdy z nas stał się „nowym człowiekiem” zgodnie 
z wezwaniem Pana: „Nawróćcie się”.

Ojcze Święty, dziękujemy, że nas szukałeś...
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Błogosławiony Janie Pawle II
byłeś wśród nas,
pielgrzymowaliśmy z Tobą,
oczekiwaliśmy Twojej wizyty,
byłeś, i pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.

Ojcze Święty, dziękujemy, że nas szukałeś...

Dzień 7 września 1975 roku, uroczystości koro-
nacji cudownej figury Matki Bożej Sejneńskiej. 
W procesji podąża główny celebrans Kardynał 
Karol Wojtyła – Metropolita Krakowski.

Studzieniczna 9 czerwca 1999 r., byłeś Ojcze 
Święty tak blisko, rozbłysła w nas nadzieja – przecież 
wracając na Wigry na pewno podążysz przez Sejny 
i nawiedzisz Matkę Bożą Sejneńską.
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

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 2710 zł.

Sakrament małżeństwa: 
24/04/2011– Katarzyna Wilkiel i Tomasz Kopaczyk

Odeszli do wieczności:
 ZMagdalena Maksimowicz, Sejny (l.0) zm. 11/04/2011
 Biruta Jasiewicz, Radziucie (l. 44) zm. 12/04/2011

Zapowiedzi przedślubne:
– Przemysław Czokajło, kawaler, Iwanów-

ka, Parafia tutejsza i Angelika Luty, panna, Li-
nówek, Parafia Ducha Świętego w Kaletniku.

– Andrzej Lewczuk, kawaler, Biała Podla-
ska, Parafia św. Anny i Agnieszka Szyryńska, 
panna, Gryszkańce, Parafia tutejsza.

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

Sakrament Chrztu Świętego:  
24/04/2011 – Bianka Rusińska, Klara Maxwell, Mate-
usz Wichert, Kacper Janczewski, Paweł Gawinowicz, 
Tomasz Lewkiewicz, Lena Leończyk, Amelia Jatkow-
ska, Zoi Miłańska-Milewska, Maja Tubiszewska, Oli-
wier Miszkiel

Kosa Stanisław Dalicja, Sejny, 1 Maja 
Nieszczerzewska Bożena, Sejny, 1 Maja 
Rytelewska  Alicja, Sejny, Zawadzkiego 
Majewscy Rajmund Halina, Sejny, 1 Maja 
Myszczyńscy Ryszard Małgorzata, Sejny, 1 Maja 
Miszkiel Józef Barbara, Sejny, 1 Maja 
Ziniewicz Zdzisław, Sejny, Piłsudskiego 
Turowicz Mirosław Bożena, Sejny, Świerczewskiego 
Kibisz Wiesław Grażyna, Sejny, Świerczewskiego 
Nowalscy Zdzisław Bożena, Sejny, W. Polskiego 
Sikorscy Wojciech Dorota, Nowosady 
Sikorski Jerzy, Nowosady 
Madejscy Dariusz Ilona, Kielczany 
Fejfer Roman Marzena, Kielczany 
Węgrzynowicz  Helena, Kielczany 
Gąsiorowscy Władysław Konstancja, Kielczany 
Madejscy Marcin Aneta, Kielczany 
Stefańscy Zbigniew Dorota, Kielczany 
Klucznik Jan Anna, Nowosady 
Pieczulis Dariusz Aldona, Nowosady 
Delniccy Józef Ewa, Sejny, W. Polskiego
Gałdzewicz Lubomira, Sejny, Konarskiego 
Charkiewicz Hubert Kamila, Sejny, Konopnickiej 
Polens Janusz Sylwia, Sejny, Konopnickiej 
Radzewicz  Danuta, Sejny, Konopnickiej 
Witkowscy Czesław Teresa, Sejny, Konopnickiej 
Modzelewscy Sławomir Anna, Sejny, Konopnickiej 
Korzenieccy Józef Aldona, Sejny, Ogrodowa 
Nazaruk Ewa Jerzy, Sejny, Konarskiego 
Nubert  Danuta, Sejny, Grodzka 
Sznejkowscy Marek Katarzyna, Sejny, Grodzka 
Radzewicz Krzysztof Barbara, Sejny, Grodzka 
Karpowicz Marek Zofia, Sejny, Głowackiego 
Wołukanis  Sabina, Sejny, Głowackiego 
Jodango Janina, Sejny, Głowackiego 

Ostatnia pielgrzymka
Ojca Świętego
...ta śmierć, to umieranie, to ostatnia, wielka 

pielgrzymka papieska. Tyle że to nie on wę-
drował do ludzi, do całego świata, ale to świat 
wędrował do Jego łoża, przed ołtarze, wszę-
dzie, gdzie mógł być przy Nim i pomagać Mu. 
Tak wielkiego pielgrzymowania Bożego, jak to, 
które się odbyto na oczach całego świata, w 
postaci tych dni modłów żarliwych i powszech-
nych nie da się wytłumaczyć inaczej^ jak tylko 
tym ostatnim znakiem, który dał Jan Paweł Il 
nam wszystkim. Znakiem świadczącym o tymj 
że był Pasterzem Pielgrzymem, największym 
Misjonarzem. Gdy już nie mógł iść do ludzi, to 
ludzie z Ewangelią i modlitwą przyszli do niego 
tak gromadnie i to bez względu na przekonania 
religijne.

(fragment wypowiedzi 
JEm. ks. Kardynała Stanisława Nagyego)
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Niedziela Miłosierdzia Bożego i wielki dzień wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego i naj-
większego z Rodu Polaków Jana Pawła II Wielkiego, piewcy Bożego Miłosierdzia i przemożnego 

Orędownika w Niebie. Warto pamiętać Jego słowa: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. 
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy 
bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy 
tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.). 
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi 
jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu 
pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobec-
niać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie 
zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. W związku z uroczystością beatyfikacyjną w Rzymie na Placu 
św. Piotra zapraszamy do wspólnego udziału za pośrednictwem łączy satelitarnych w tej uroczystości 
w naszej świątyni. Na dużym ekranie będziemy nie tylko widzieli to, co dzieje się na Placu św. Piotra, 
ale będziemy mogli brać czynny udział. Porządek Mszy św. będzie następujący: 7.00 i 8.30, potem 
bezpośrednio przed transmisją o 9.15 (bez kazania) i pozostajemy na Mszy św. beatyfikacyjnej, która 
rozpocznie się o 10.00. Po południu będzie Msza św. w połączeniu z Godziną Miłosierdzia o 15.00 oraz 
wieczorna Msza św. o 17.30 z nabożeństwem majowym. Nie będzie Mszy św. o 11.30 i w Krasnowie. 
Od dzisiaj mamy nowego błogosławionego Jana Pawła II. Mamy tu, w prezbiterium Jego Obraz, który 
zostanie przeniesiony do kaplicy Matki Bożej i umieszczony po lewej stronie naprzeciwko Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Zachęcamy do nabycia miniatury tego obrazu (technika oleodruku), czy też 
tańszych wizerunków bł. Jana Pawła II – niech staną się one pamiątką tej wielkiej chwili ważnej dla 
Kościoła, dla Polski, dla naszej Parafii.

2 Uroczyste dziękczynienie w ramach diecezji za beatyfikację Jana Pawła II będzie 13 maja, w piątek 
w Ełku. Ten dzień jest rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie (1917 r.) i dniem ocalenia życia 

janowi Pawłowi II po zamachu, do którego doszło 30 lat temu na Placu św. Piotra, podczas audiencji. 
Stąd ten własnie dzień został wybrany na diecezjalne dziękczynienie. Msza św. będzie o godz. 18.00 
na placu przy pomniku Jana Pawła II, w miejscu, gdzie przed dwunastoma laty Namiestnik Chrystusa 
na ziemi sprawował Mszę św. Przy ołtarzu papieskim była również obecna Matka Boża w znaku naszej 
cudownej Figury Sejneńskiej. Po Eucharystii będzie koncert naszej sejneńskiej orkiestry i chórów 
z różnych miejsc diecezji. Będziemy się cieszyć i chwalić Boga za błogosławionego Jana Pawła II. Orga-
nizujemy wyjazd na tę uroczystość – zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. Koszt 40 zł. Wyjazd o godz. 
15.30. Powrót około 22.00. 

3 Wkraczamy w maryjny maj! Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii, 
po której będziemy odprawiali tak ukochane przez starszych i młodszych majowe nabożeń-

stwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki 
w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie 
Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel. Zachęcamy rolników i naszych Pa-
rafian mieszkających na wsi do zapraszania nas, kapłanów, byśmy przy kapliczkach, czy przydrożnych 
krzyżach modląc się z Wami i za Was mogli sprawować Msze św. i wspólnie z Wami uczestniczyć w 
nabożeństwie majowych. 

4 Uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski wyjątkowo 
w tym roku obchodzić będziemy w poniedziałek, 2 maja. Wyjątkowo, gdyż w tegorocznym 

kalendarzu liturgicznym pod datą 23 kwietnia przypadła Wigilia Paschalna Wielkanocy.

5 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Głównej Patronki naszego Narodu obchodzić będziemy 
we wtorek, 3 maja. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. O godz. 10.00 będzie uroczysta Eucharystia 

w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału. Liczymy na obecność pocztów 
sztandarowych, samorządu powiatu, miasta i gminy oraz dzieci, młodzieży i naszych Parafian. Po Mszy 
św. będzie przejście pod pomnik Powstania Sejneńskiego, złożenie kwiatów, a potem akademia w Domu 
Kultury. Dzień 3 maja kojarzy się nam także z historycznym wydarzeniem jakim była Konstytucja 3 Maja 
1791 roku, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 
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Intencje mszalne  01–15.05.2011 r.

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)
09.15 +Marek (14 rocz.) +Zofia (1 rocz.) Moroz
Żegary 10.00 +Eugeniusz Woźnialis (greg)
13:00 (LT): +Magdalena Deguć +Janina (12 rocz.)
Krasnowo: Za parafian 
15.00 +Eugenia Bielecka (greg) 
17:30  +Antoni Jachimowicz (15 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 2 maja 2011
06:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Helena (35 rocz.) i z rodz. Tomkiewiczów
08:00 +Izabela  (10 rocz.) +Heronim (2 rocz.) Bykas
08:00 +Czesława Ciesińska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Józef Sienkiewicz (9 rocz.)
17:30 +Wincenty +Lucyna +Helena Stankiewicz
17:30 +Janina Stankiewicz +Czesław Pawlukiewicz 

WTOREK – Urocz. NMP Królowej Polski, 
3 maja 2011
07:00 +Tadeusz Okulanis (6mc)
08:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
10:00 O pomyślność naszej Ojczyzny i opiekę MB 

Królowej Polski
11:30 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
13:00 (LT)+Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Vitas 

+Bronius +Tomasz  Żukowscy +Józef +We-
ronika Senda

17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja

ŚRODA, 4 maja 2011
06:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
06:30 +Biruta Leonowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Grażulewicz (22 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Marianna +Bolesław +Stefan Gerwel
10:00 O błog. Boże i opiekę św. Floriana dla stra-

żaków
17:30 +Andrzej Jakubowski (5 rocz.)
17:30 +Stanisław Motuk
17:30 +Anna +Wacław +Wiesław Malinowscy 

CZWARTEK, 5 maja 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Henryk Staśkiel (17 rocz.)
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Teofila (24 rocz.) +Wincenty Kubylis
08:00 +Weronika +Wacław +Henryka +Czesław z 

rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 +Jan Grabowski (42 rocz.)
17:30 +Janina Wojciechowska
17:30 +Mieczysław Deguć (m-c od pogrzebu)
17:30 +Irena Zdancewicz i jej rodzice

PIĄTEK, 6 maja 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Kazimierz Basiaga i jego rodzice
06:30 +Helena Wojciechowicz
08:00 +Wincenty Niewulis (9mc) +Anna i zm. 

z rodziny
16:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
17:30 +Wincenty +Anna +Mateusz Miszkiel

SOBOTA, 7 maja 2011 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Stanisław +Marianna +Robert Czeszkiewicz 
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Kółka Różańco-

wego z Łumbii
08:00 +Stanisława +Władysław Chmielewscy
08:00 +Stanisław +Paulina z rodz. Małkińskich
09:00 LT +Julia Gaus
17:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
17:30 +Stanisław Madejski i zm. z rodziny
17:30 +Zygmunta Zakrzewska i jej rodzice 

NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 8 maja 2011
07:00 +Stanisław Okulanis
08:30 +Danuta +Stanisław Bugielscy +Anna +Ma-

rian Kwaterscy
10:00 +Piotr (2 rocz.) +Jan Wojciechowscy
Żegary 10:00 (LT) +Stanisław +Paulina Małkińscy
11:30 +Stanisław Grzędziński (5mc)
13:00 LT +Józef +Jerzy z rodz. Marcinkiewiczów 

+Anna Macianis (7mc)
Krasnowo: +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
17:30 +Lucjan Karłowicz (10 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, Urocz. Św. Stanisława Bpa 
i Męcz., 9 maja 2011 
06:30 +Stanisław Ciesiński (28 rocz.)
08:00 +Stanisław +Maria Rosińscy
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Stanisław Delnicki
17:30 +Stanisław +Bronisława Michałkiewicz
17:30 +Stanisław Buchowski
17:30 +Stanisława +Jerzy +Jerzy z rodz. Wyźlańskich

WTOREK, 10 maja 2011
06:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
06:30 +Rozalia Koneszko (7mc)
06:30 +Zofia Przeorska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisława +Piotr Suchoccy
08:00 +Izydor Brzozowski (29 rocz.)
08:00 +Jan +Stanisława Wichert
17:30  +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis 

+Zofia Wróblewska i zm. z tych rodzin
17:30 +Leon Luto (14 rocz.)
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Ogłoszenia 
duszpasterskie  (cd)

(ciąg dalszy ze strony 9)ŚRODA, 11 maja 2011
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny Skupskiej
06:30 +Piotr Jasionowski (17 rocz.)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Stanisława Jatkowska (1 rocz.)
08:00 +Stanisław Rekuć (6 rocz.)
17.30 +Mieczysław Ramel
17:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
17:30 +Janusz Bulwin (miesiąc od pogrzebu)

CZWARTEK, 12 maja 2011
06:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
06:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:00 +Stanisław Leszkiewicz 
08:00 +Stanisława Surażyńska (4 rocz.)
17:30 +Władysław Derdzikowski (9 rocz.)
17:30 +Stanisław Bobrowski +Helena Tomaszycka
17:30 +Zofia Perwejnis (miesiąc od pogrzebu)

PIĄTEK, 13 maja 2011
06:30 +Marian +Marianna +Jan Szczudło
06:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Tadeusz Supranowicz (3 rocz.) +Stanisława 

+Bolesław Marcinkiewicz
08:00 +z rodz. Jodzio
17:30 +Czesława Koronkiewicz (14 rocz.)
17:30 +Władysława +Feliks +Maria Miszkiel

SOBOTA, 14 maja 2011
06:30 +Irena Suliga (1 rocz.)
06:30 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii Woźnialis w 

50 rocz.) urodz. i imienin i dla rodziny
08:00 +Helena (7mc) +Wincenty (30 rocz.) Anusz-

kiewicz
09:00 LT +Marianna Gaber (m-c od pogrzebu)
17:30 +Mieczysław Staniewicz (11 rocz.)
17:30 +Jan Radzewicz (5 rocz.)
17:30 +Zofia Basiaga (2mc)

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 15 maja 2011
07:00 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii
08:30 +Jerzy +Aniela Misiewicz
10:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
Żegary 10.00 Za parafian
11:30  +Ks. Prałat Kazimierz Gacki
13:00 (LT): +Alojzy Waźnialis
Krasnowo: +Leokadia Łebkowska +Grażyna Stro-

kosz 
17:30  +Zofia +Józef Moroz

nowoczesną, spisaną konstytucją regulującą ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Flagi 
wywieszone w naszych domach  na niedzielę, 
1 maja niech pozostaną także na ten uroczysty 
dzień 3 maja.

6 Nie zapominajmy o przypadających w tym 
tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym 

piątku i pierwszej sobocie miesiąca. Porządek na-
bożeństw, okazja do spowiedzi św. jest nam znany. 
W piątek adoracja całodzienna Najśw. Sakramentu 
w kaplicy Matki Bożej, po południu o 16.00 Msza 
św. dla dzieci i młodzieży. W sobotę na 17.00 zapra-
szamy członków Kółek Różańcowych na spotkanie 
formacyjne.

7 Dzieci klas drugich z rodzicami zaprasza-
my na wspólną Eucharystię w niedzielę, 

8 maja o godz. 15.00. Już tak blisko uroczystość 
pierwszego pełnego udziału w Eucharystii, dlatego 
musimy się więcej modlić o błogosławione owoce 
tych pięknych wydarzeń, jakie czekają dzieci i ich 
rodziny.

8 Niedziela Biblijna – jak co roku – w III ty-
godniu Wielkanocy, rozpocznie się 8 maja. 

Będziemy uroczyście wnosić Pismo Święte na na-
sze Zgromadzenia Liturgiczne i zachęcamy do 
czytania i studiowania Biblii, bo to jest Księga Życia 
przez Boga objawiona, abyśmy dzięki Niej nie po-
błądzili na drodze chrześcijańskiego życia.

9 Święto naszych Strażaków i tych zawodo-
wych i tych ochotników przypada w śro-

dę, 4 maja. Jest to dzień św. Floriana, dzielnego 
żołnierza umęczonego za wiarę w Chrystusa w III 
wieku. Za jego przyczyną będziemy prosić Boga 
o błogosławieństwo dla naszych druhów na Mszy 
św. o godz. 10.00. Zapraszamy strażaków, ich ro-
dziny i wszystkich, którzy chcą ich wspierać w ich 
służbie.

Intencje modlitwy na maj
Ogólna: 
Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze 
z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności 
i godności każdej osoby.

Misyjna: 
Aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać 
w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.
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