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MOC SŁOWA
Niedziela IV Wielkanocna – 15 maja 2011
J 10,1-10 

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 

przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi 
przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on 
swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy 
wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce 
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Na-
tomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od 
niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia 
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do 
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli 
przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie 
i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi 
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przy-
szedłem po to, aby owce miały życie i miały je 
w obfitości”.

Refleksja niedzielna:
Jesteśmy owcami. To przynajmniej jest jasne. 

Jezus nazywa siebie najpierw pasterzem owiec, na-
stępnie bramą do owiec, a wreszcie bramą dla owiec, 
przez którą wchodzą i wychodzą, i znajdują paszę. 
Trzy obrazy, które wprawdzie mają wspólne odnie-
sienie (mianowicie owce), ale poza tym budzą różne 
skojarzenia. Zajmijmy się najpierw sobą – i innymi 
owcami. Od razu zaczynamy jednak pewne trudno-
ści. Pochlebiając nieco sobie, nie bardzo wiemy, jak 
tak po prostu odnieść obraz owiec do nas samych  
– owiec, które pasterz wpędza na noc do zagrody 
z obawy przed złodziejami i dzikimi zwierzętami, 
a rano wyprowadza na pastwisko. 

Właściwie nie bardzo może się nam podobać 
to porównanie do potrzebujących stałej opieki 
i posłusznych owiec. Gdy jednak dokładniej wczy-
tamy się w dzisiejszą Ewangelię, zapewne odkryjemy 
bardziej aktywne strony owych owiec czy owieczek. 
Czują, komu mogą zaufać, a kogo nie wolno im 
słuchać ani za nim pójść. Ot, takie niby sobie głupie 
owce! Uważnie słuchają głosu, który je woła. l gdy 
rozpoznają znajomy głos, który woła je „po imieniu”, 
pozwalają się wyprowadzić na otwarte pastwiska, 
na których (inaczej niż w zagrodzie) mogą się czaić 

przeróżne niebezpieczeństwa. Ale jest też pod dostat-
kiem soczystej trawy, co jest warte takiego ryzyka, 
l tak nagle przypowieść ta nabiera charakteru wy-
zwania: Komu odmawiam posłuszeństwa? Na jakie 
wołanie pozostaję głuchy? Czy moje zaufanie do 
głosu, który woła mnie po imieniu, jest tak mocne, 
że bez wahania wyruszam za nim na niepewne, 
niebezpieczne, rozległe pastwiska życia? Tak bardzo 
narażone na zranienie, ale dzielne owce mogą być 
dla nas przykładem.

Niedziela V Wielkanocna – 22 maja 2011
J 14,1-12 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech 
się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Bo-

ga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam miej-
sce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyj-
dę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja 
idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wie-
my, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. 
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i praw-
dą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 
jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie 
i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż 
nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu 
Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam 
Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, 
nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś 
nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same 
dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto 
we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 
dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

Refleksja niedzielna:
Bóg jest wspaniałomyślny i w Jego domu jest 

wiele mieszkań. Również w Jego „domu” tu na ziemi, 
czyli w Kościele, jest wiele mieszkań, wiele sposobów 
czy możliwości realizowania swego życia z wiary. 
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MOC SŁOWA

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IV WIELKANOCY 
DOBREGO PASTERZA, 15 maja 2011
Słowo Boże: Dz 2,14a.�6-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10
Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

PONIEDZIAŁEK, 16 maja 2011, ŚWIĘTO św. An-
drzeja Boboli, prezb., m., Patrona Polski
Słowo Boże: Ap 12,10-12a albo 1 Kor 1,10-1�.17-
18; J 17,20-26
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele.

WTOREK, 17 maja 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 11,19-26; J 10,22-�0
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele.

ŚRODA, 18 maja 2011, wsp. św. Jana I papieża, m.
Słowo Boże: Dz 12,24-1�,5a; J 12,44-50
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele.

CZWARTEK, 19 maja 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 1�,1�-25; J 1�,16-20
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele.

PIĄTEK, 20 maja 2011, 
wsp. św. Bernardyna ze Sieny, prezb.
Słowo Boże: Dz 1�,26-��; J 14,1-6
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele.

SOBOTA, 21 maja 2011, wsp. św. Jana Nepomu-
cena, prezb., m. albo św. Krzysztofa Magallan-
esa, prezb. i Towarzyszy, m.
Słowo Boże: Dz 1�,44-52; J 14,7-14
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
w Kościele.

NIEDZIELA V WIELKANOCY, 22 maja 2011
Słowo Boże: Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
Dzisiaj ofiary do tzw. puszek przeznaczone są na 
fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karme-
litanek Bosych w Ełku.

PONIEDZIAŁEK, 23 maja 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 14,5-18; J 14,21-26

WTOREK, 24 maja 2011, wsp. Najświętszej Ma-
ryi Panny Wspomożycielki Wiernych
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-�1a
Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół 
w Chinach.

ŚRODA, 25 maja 2011, wsp. św. Bedy Czcigod-
nego, prezb., dK. albo św. Grzegorza VII, papie-
ża albo św. Marii Magdaleny de Pazzi, dz.
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8

CZWARTEK, 26 maja 2011,
wsp. św. Filipa Nereusza, prezb.
Słowo Boże: Dz 15,7-21; J 15,9-11
Dzień Matki.

PIĄTEK, 27 maja 2011, 
wsp. św. Augustyna z Canterbury, b.
Słowo Boże: Dz 15,22-�1; J 15,12-17

SOBOTA, 28 maja 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,1-10; J 15,18-21
Rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia (1981).
Święcenia Kapłańskie w Katedrze Ełckiej.

NIEDZIELA VI WIELKANOCY, 29 maja 2011
Słowo Boże: Dz 8,5-8.14-17; 1 P �,15-18; J 14,15-21
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.

Niech żyje różnorodność! Bardzo ją lubię, bardzo 
mi ona odpowiada – różnorodność z jej wieloma 
możliwościami wyrażania siebie, dostawania wciąż 
nowych propozycji i korzystania z nich, przebywania 
z wieloma osobami o „podobnym usposobieniu”, 
mówiącymi podobnym językiem i dzielącym ze mną 
podobne przemyślenia co do życia, wiary, Kościoła. 
Ale... Jest też jedno małe „ale”, które w każdym mo-
mencie może stanąć kością w gardle.

„Ale”, grożące niebezpieczeństwem ukrywania 
się za owym pragnieniem różnorodności tak wiele 

równie ważnych spraw, rzeczy i idei, że łatwo się 
pogubić, co istotnie może prowadzić do Boga, a z 
Bogiem do życia – mnie, a także tych, którzy wydają 
się mi zupełnie obcy i inni, chociaż żyją w moim 
najbliższym sąsiedztwie. Dzisiejsza Ewangelia mówi 
jednak wyraźnie: Jezus jest drogą, prawdą i życiem. 
To On i tylko On może wyprowadzić mnie z mojego 
błogostanu podobnie myślących, zaprosić mnie do 
poszukiwania wciąż na nowo drogi z Nim i w Jego 
prawdzie i podążania nią, i osiągnięcia spełnionego 
życia – zarówno przeze mnie, jak i przez innych.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jaką rolę pełnią rodzice 
w dniu Pierwszej Komunii Świętej?

Wydaje mi się, że zarówno w dniu Pierwszej 
Komunii świętej, jak i w każdym innym, rodzice 
to przede wszystkim przewodnicy na drodze do 
dojrzałości. Dzięki nim dziecko może odczytać 
czym jest prawdziwa Miłość. Jest też chyba praw-
dą, że w pewien sposób dla świadomości dziecka, 
rodzice stanowią „bogów” – są więksi, silniejsi, to 
oni stanowią prawo w domu, pokazują świat, uczą 
jak się w nim odnaleźć.

Dlatego też bardzo jest ważne, żeby rodzice w 
czasie dorastania dziecka, nie szczędzili mu czasu, 
mówiąc też bezpośrednio o swojej miłości.

Jednak nie ma co się czarować. Rzeczywistość 
jest inna niżeli nasze marzenia. Rodzice, dla któ-
rych wychowanie dziecka jest wyzwaniem wie-
lokroć przekraczającym ich siły, też są dziećmi 
swoich rodziców, dla których wychowanie też 
było trudnym zadaniem i też w pewnym sensie 
też są poranieni przez brak miłości. Powielekroć 
„modelowe” wychowanie dziecka przekracza siły 
rodziców. Zdarzają się sytuacje trudne, które po-
tem rzutują na życie dorastającej pociechy.

Pierwsza Komunia to czas, gdy rodzice przy-
prowadzają dziecko do Chrystusa, aby dokonał 
się w nim ten jeden z pierwszych świadomych 
kroków - aby od teraz sam Bóg karmił je Swoim 
Ciałem, aby dawał mu siłę i odwagę.

Warto też pamiętać, że Chrystus nie jest tylko 
dla dzieci. Czasami myślimy, że Bóg, wiara, religia, 
są tylko dla dzieci, młodzieży, czy też dla ludzi nie-
poradnych życiowo – nam, jako ludziom sukcesu 
nie jest On potrzebny, my sobie sami poradzimy. 
Niestety wielokroć okazuje się, że sami nie dajemy 
sobie rady. Tak, więc Komunia Święta jest też dla 
nas – ludzi dorosłych. Ludzi, którzy rozszczepiają 
atomy, którzy używają facebooka, którym czasem 
zdarzy się zabalować za nad to... Jezus jest dla nas 
wszystkich.

Czego nie powinni robić rodzice, czego mają 
się wystrzegać, jakich błędów nie popełniać? 

Przypomina mi się powiedzenie, że żeby do-
nieść do pokoju filiżankę pełną kawy trzeba raczej 
powtarzać sobie „trzymaj mocno filiżankę” niżeli 
„tylko tego nie rozlej”. Dlatego pozostaje mi tylko 
odesłać do kolejnego punktu :) Jak powinni przy-
gotować się rodzice, aby dobrze uczestniczyć w 
I Komunii Świętej swojego dziecka?

Nic chyba bardziej nie przygotuje do tego mo-
mentu, jak inwestycja we własną wiarę. Czasami 
myślimy, że wiara i religia to coś „niedzielnego”, 
coś, do czego powraca się od święta, lub też od 
komunii, do bierzmowania i ślubu. A tymczasem 
jest inaczej.

Dziecko jest bardzo uważnym obserwatorem. 
Widzi dużo więcej niż może nam się wydawać. Wi-
dzi też pewne niekonsekwencje w naszym życiu, że 
np. prowadzimy je na nauki pierwszokomunijne, 
natomiast samy żyjemy z nimi w sprzeczności.

Aby dobrze uformować dziecko często trzeba 
postawić sobie trudne pytania: po co to wszystko? 
po co ten cały cyrk? czy ja w to w ogóle wierzę? 
kim dla mnie jest Jezus? Warto pytać siebie, Boga, 
znajomych, księży. Jest taka choroba dzisiejszych 
czasów, że nie szukamy odpowiedzi – bo przecież 
każdy myśli inaczej.

Jak żyć po pierwszej komunii czyli o 
tym, że modlitwa nie musi być nudna

Na zakończenie chciałbym napisać coś dla tych 
wszystkich, którzy pragną, aby ich relacja z Panem 
Bogiem nie była nudna.

Często spotyka się ludzi, dla których modlitwa 
jest przykrym obowiązkiem i stałym punktem pod-
czas spowiedzi, kiedy to muszą wyznać, że się nie 
modlą. Tymczasem modlitwa może być prawdziwą 
przygodą, wyjściem w nieznane, nigdy samemu, 
ale zawsze z Bogiem.

O modlitwie napisano już wielkie rozprawy, 
przez które przebrnęli tylko najwytrwalsi. Dlatego 
jeżeli ktoś szuka pogłębionej wiedzy, wysublimo-
wanych sposobów, to odsyłam po prostu do litera-
tury, którą można znaleźć w każdej księgarni. 

Tutaj chciałbym po pierwsze krótko napisać 
czym jest modlitwa, a następnie opisać � sposoby 
pomyślane szczególnie o dzieciach, ale i które 
mogą spokojnie stosować dorośli.

W księdze rodzaju widzimy pewną podsta-
wową pokusę, która od zawsze obecna jest w 
naszym życiu. Widzimy bowiem jak człowiek idzie 
za pragnieniem, aby samemu stać się jak Bóg. Chce 
być Bogiem i chce to zrobić po swojemu, własnymi 
siłami. Pragnienie, aby być Bogiem może się nam 
wydawać heretyckie, obrazoburcze... natomiast to 
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nie ono jest grzechem. Grzechem było to, że czło-
wiek chciał to osiągnąć przez nieposłuszeństwo.

W starożytności chrześcijańskiej, kiedy to re-
flektowano co oznacza to, że „Bóg stał się czło-
wiekiem”, Mądrzy Kościoła stwierdzili z całą mocą: 
„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać 
się... Bogiem”

Zatem naszym powołaniem jest... być w takiej 
jedności z Bogiem, jaką widzimy między Ojcem 
a Synem, między Jezusem a Jego Ojcem. Co więcej, 
ta jedność nie będzie kiedyś tam, po śmierci, ale 
może się stać naszym uczestnictwem już teraz. 
Modlitwa nie jest po to, aby to osiągnąć, lecz aby 
to zobaczyć :)

Postawa modlitwy może być bardzo różna, na 
klęcząco, na siedząco... zasadniczo nie polecam 
jednak modlitwy na leżąco, z wiadomych wzglę-
dów :). Warto mieć coś, na czym może spocząć 
wzrok - np. obrazek lub świeczka. Oczywiście na-
leży zadbać o ciszę, a na pewno o wyłączenie radia, 
czy telewizora. Warto też już na samym początku 
wiedzieć jak długo chcemy się modlić. Praktyka 
pokazuje, że np. wieczorem dobrze jest poświęcić 
np. kwadrans.

Modlitwa z Pismem Świętym.
Pismo Święte to prawdziwe Słowo Boże, przez 

które Pan Bóg mówi do każdego. Ta krótka forma 
modlitwy ma w tym pomóc. Ze względu na to, 
że ma się tutaj kontakt ze słowem pisanym, dla-
tego pewnie trzeba będzie pomodlić się razem 
z dzieckiem.

1. Zaczynamy oczywiście od znaku krzyża. 
Potem czytamy na głos fragment z Pisma. Najlepiej 
wcześniej wybrać coś z Ewangelii, szczególnie 
dla dziecka są one najbardziej przystępne. Tekst 
najlepiej przeczytać raz albo i drugi.

2. Zaangażowanie wyobraźni. Próbujemy wy-
obrazić sobie tę scenę. Jakie ubrania mają posta-
cie? Co robią? Jaka jest pogoda? Można sobie na 
wzajem opowiedzieć tę scenę.

�. Jezus. Jaki jest Jezus w tej scenie? Co robi? 
Można o tym sobie porozmawiać.

4. Rozmowa z Panem Bogiem. Na początku 
można sobie czysto teoretycznie porozmawiać: Co 
moglibyśmy powiedzieć Panu Jezusowi? O czym 
chcielibyśmy z nim porozmawiać? Może o coś się 
zapytać? 

Po czym na głos zwyczajnie mówić do Pana 
Boga, tak jak mówi się do innego człowieka.

Najlepiej zakończyć jakąś znaną modlitwą, 
np. Ojcze Nasz.

Podsumowanie dnia
Modlitwa wieczorna jest szczególnym mo-

mentem, żeby zobaczyć, gdzie Pan Bóg był obec-
ny dzisiaj w moim życiu. Oparta jest na trzech 
prostych punktach.

1. Co dobrego się dzisiaj wydarzyło? Co dzisiaj 
sprawiło mi radość? (nawet najdrobniejsze rzeczy) 
Za co jestem wdzięczny? (na tym punkcie warto 
poświęcić dużo czasu)

2. Co nie było doskonałe? Gdzie zawiodłem? 
Co można by zrobić lepiej? (oczywiście nie musi 
to być od razu grzech)

�. O co chcę prosić na jutro? Również najlepiej 
zakończyć modlitwą Ojcze Nasz.

Modlitwa za kogoś
W Kościele bardzo długą tradycję ma modlitwa 

wstawiennicza, a więc modlitwa w czyjejś intencji. 
Tutaj jest to forma bardzo prosta, którą można 
stosować codziennie.

1. Co dobrego wiem o tej osobie? Czy do-
świadczyłem czegoś dobrego od niej? Jakie mam 
uczucia z nią związane?

2. Opowiedzieć Panu Bogu o tej osobie – włas-
nymi słowami.

�. O co chciałbym dla niej prosić? – również 
własnymi słowami opowiedzieć o tym. Kończymy 
modlitwą Ojcze Nasz.

               wyszperane w sieci: o. Paweł Kowalski SJ - Jezuita
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Nowe 
wyzwanie 

W drugiej połowie XVIII wieku w przyklasztor-
nym kościele w Sejnach rozpoczęto duży zakres 
rozbudowy. Dobrodziejka kościoła sejneńskiego 
Róża z Platerów Strutyńska, starościna sejwejska 
i wiżajńska oraz jej córka Jadwiga, złożyły znaczną 
sumę pieniędzy na ręce przeora Konwentu Domi-
nikanów Lu-dwika Mostowicza. Z tych funduszy 
w roku 1764 rozpoczęto po-ważną rozbudowę 
kościoła wraz z jego przeorientowaniem. 

Ołtarz główny ustawiono przy zachodniej ścia-
nie kościoła z frontem na wschód. Przy wszystkich 
10 filarach wybudowano ołtarze z białego gipsu, 
także skierowane na wschód. Dla uzmysłowienia 
wymienimy – jakich świętych i w jakim porządku 
boczne ołtarze wybudowano.

Od wejścia po lewej stronie kolejno: 
– Ołtarz z obrazem św. Judy Tadeusza, w szczy-

cie ołtarza św. Katarzyna męczennica.
– Ołtarz z obrazem św. Piusa V – papieża (był 

dominikaninem), w szczycie św. Augustyn.
– Ołtarz z obrazem Św. Marii Magdaleny, w 

szczycie św. Piotr apostoł.
– Ołtarz z obrazem św. Jacka Odrowąża (domi-

nikanina), w szczycie św. Jan Chrzciciel.
– Przy filarze na prezbiterium ołtarz z obrazem 

św. Dominika, w szczycie św. Romuald.
Po prawej stronie od wejścia kolejno:
– Ołtarz z obrazem św. Antoniego Padewskie-

go,  w szczycie św.  Jan Nepomucen.
– Ołtarz z obrazem św. Róży Limańskiej (domi-

nikanki), w szczycie św. Teresa z Avili.
– Ołtarz z obrazem Anioła Stróża, w zwieńcze-

niu Św. Paweł apostoł.
– Ołtarz z obrazem św. Wincentego Fereriusza 

(dominikanina) w szczycie św. Katarzyna ze Sjeny 
(dominikanka).

– Przy filarze na prezbiterium ołtarz z obrazem 
św. Tomasza z Akwinu (dominikanina), w szczycie  
św. Elżbiety królowej.

Po opuszczeniu Sejn przez dominikanów 
i ustanowieniu w 1818 r. diecezji Augustowskiej 
z siedzibą w Sejnach, trzeci z biskupów Paweł 
Straszyński w 18�7 roku na stałe zamieszkał w 
Sejnach i podjął trud przygotowania kościoła na 
potrzeby katedry. 

Dla poszerzenia prezbiterium – wyburzono 
2 ołtarze przy filarach – św. Dominika i św. Tomasza 
z Akwinu Obrazy powieszono na tych filarach.

Nadszedł także okres zmian w 4 ołtarzach 
bocznych. W okresie służby arcypasterskiej bi-
skupa Piotra Lubicza Wierzbowskiego w 1886 
roku zdjęto obraz w ołtarzu św. Róży Limańskiej 
i umieszczono obraz św. Franciszka z Asyżu, zwany 
serafickim, bo obraz przedstawia św. Franciszka 
będącego w głębokiej ekstazie, któremu Jezus 
Chrystus przez archanioła Serafina przesyła styg-
maty męki Chrystusowej.

W roku 1890 także na polecenie b-pa Wierz-
bowskiego zdjęto obraz św. Jacka Odrowąża 
(obecnie wisi na ścianie w prawej nawie prezbi-
terium). Ołtarz ozdobiono obrazem św. Józefa.

W roku1908 na życzenie parafian, ówczesny 
administrator diecezji ks. Prałat Józef Antonowicz 
dokonał zamiany w ołtarzu św. Marii Magdale-
ny, zdjął jej obraz i umieścił tam obraz św. Anny 
z Panną Maryją.

W 19�6 roku dokonano jeszcze jednej zmiany, 
zdjęto obraz św. Wincentego Ferreriusza (obecnie 
wisi na lewej ścianie prezbiterium, nad wejściem 
do zakrystii). Na tym ołtarzu umieszczono obraz 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która została świętą 
w 1925 roku.

Te liczne zmiany były podyktowane aktualny-
mi potrzebami i pragnieniami parafian.

                                                              Eugeniusz
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Dzisiaj stoimy przed nowym wyzwa-
niem. 1 maja br. na ołtarze wyniesiono 
wielkiego Polaka, najwybitniejszej postaci 
XX wieku – błogosławionego Jana Pawła II 
– papieża. W Kościele Katolickim rozróżnia 
się trzy rodzaje relikwii świętych: 1 – to 
cząstki ciała i krwi świętego, 2 – cząstki 
odzieży świętego, 3 - przedmioty których za 
życia używał czy dotykał przyszły święty.

To Kardynał Karol Wojtyła w 7 września 
1975 r. przewodniczył uroczystości koro-
nacji Figury Matki Boskiej Sejneńskiej ko-
ronami papieskimi, dotykał tych koron. 
Zatem korony Matki Boskiej Sejneńskiej 
są w pewnym stopniu relikwiami błogo-
sławionego Jana Pawła II.

To od woli parafian zależy, czy wyraża-
my pragnienie, by jeden z bocznych ołtarzy 
w Sejneńskiiej Bazylice nosił imię błogosła-
wionego (niedługo świętego) Jana Pawła II. 
Totus Tuus – cały Twój Maryjo, było zawo-
łaniem Jana Pawła II, więc najgodniejszym 
miejscem uczczenia powiniem być ołtarz 
w prawej bocznej nawie, najbliżej kaplicy 
Matki Boskiej Sejneńskiej.

 
Corragio – odwagi, wielokrotnie wzy-

wał bł. Jan Paweł II.

Maryja – Matką 
i Orędowniczką naszą 
W miesiącu maju, gdy gromadzimy się na nabo-

żeństwach majowych w kościołach, przy kapliczkach 
przydrożnych i w tylu innych miejscach spotykamy 
się z Matką – Naszą Opiekunką.

Kiedy uciekamy się do Maryi, lata ziemskiego ży-
cia nie mają znaczenia, i każdy kto do Niej się ucie-
ka, zwraca się i prosi Ją może zachować świeżość 
i czas dzieciństwa, bo jak mówi poeta: „Nie ma nic 
piękniejszego nad widok 
dziecka odmawiającego 
Zdrowaś Maryjo” i mod-
lącego się.

Miesiąc Maryjny w 
tym roku rozpoczęli-
śmy beatyfikacją Jana 
Pawła II i uroczystością 
Miłosierdzia Bożego oraz 
uroczystością Królowej 
Polski- głównej patronki 
naszej Ojczyzny.

Patrząc w przyszłość, 
niekiedy lękamy się o los 
naszych rodzin, naszej 
młodzieży, dzieci i całej 
Polski. Zwłaszcza, gdy znamy najrozmaitsze bolesne 
próby oderwania człowieka od Chrystusa i Naszej 
Matki i tragiczne budowanie życia na piasku. Obecność 
Matki, która jest Domem tak bardzo potrzebna jest 
współczesnemu światu i dla każdego człowieka, który 
szarpany jest rozterkami i umęczony zewnętrznymi 
trudnościami. W tych wszystkich trudnościach Maryja 
jest na naszej drodze i jest przykładem jako Matka wiary, 
milczenia i słuchania – Matki obecnej przez miłość.

W naszej pielgrzymce wiary Maryja jest dla nas 
wszystkich przewodniczką, schronieniem i wsparciem. 
Każdy z nas spogląda na Nią i zawsze odczuwa radość 
i nadzieję, która zawieść nie może, bo oparta jest na zawie-
rzeniu Tej, która przez różne trudności przeprowadzi nas 
do Domu Ojca, gdzie również i Ona jest tam obecna.

Błogosławiony Papież Jan Paweł II mówił niemalże 
w każdym swoim wystąpieniu o Matce Bożej. Najważ-
niejszymi dokumentami Papieża o tematyce Maryjnej 
są: encyklika Redemptonis Mater – o błogosławionej 
Dziewicy i list apostolski: Mulienis dignitatem – z okazji 
Roku Maryjnego. Praktycznym wyrazem całkowite-
go zawierzenia Matce Chrystusa jest wyrażone Jego 
motto: TOTUS  TUUS – Cały Twój Maryjo. Jan Paweł II 
zawierzył Maryi wszystkie sprawy naszej rzeczywisto-
ści, te małe i wielkie.

Maryjo umocnij moją słabą i chwiejną wiarę, na-
ucz ufać mimo trudności i kłopotów. Niech Twój Syn 
przemieni nas z naszych wątpliwości w niezachwianą 
ufność i mocną nadzieję oraz w codzienną wierność 
w wypełnianiu Jego woli.                Jadwiga
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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 2420 zł.

Sakrament małżeństwa: 
�0/04/2011
Milena Elwira Wojciechowska i Dariusz Moroz

Sakrament Chrztu Świętego:  
08/05/2011 
Kaja Bernecka, Julia Małgorzata Rzodkiewicz

Odeszli do wieczności:
 Ryszard Nikiel, Sejny (l. 79) zm. 25/04/2011
 Irena Wiaktor, Żegary (l. 57) zm. 25/04/2011
 Izabela Paprot, Sejny (l.80) zm. 24/04/2011

Rutkowscy Mieczysław Anna, Sejny, Głowackiego 
Teodorowscy Marian Halina, Sejny, Konopnickiej 
Korenkiewicz Aleksander Zenobia, Sejny, Strażacka 
Jaroszewicz  Danuta,Sejny, Świerczewskiego 
Jurkiewicz Stanisław Helena, Sejny, Świerczewskiego 
Koperek Zdzisław Maria,S ejny, Świerczewskiego 
Macianis Piotr Marzena, Sejny, Przyrzeczna 
Kap Jan Dorota, Sejny, Kasztanowa 
Bednarscy Arkadiusz Ewa, Sejny, W. Polskiego 
Wołongiewicz Andrzej Danuta, Sejny, Młynarska 
Tomkiewicz Jan Anna, Burbiszki 
Niewulis Gedymin Anna, Burbiszki 
Pieczulis Wincenty Biruta, Sejny, 11 Listopada 
Ruszczewscy Grzegorz Elżbieta, Sejny, 11 Listopada 
Sojko Bogusław Joanna, Sejny, Parkowa 
Duda Kazimierz Nina, Sejny, Zawadzkiego 
Jatkowscy Mariusz Grażyna, Sejny, Lipowa 
Pachutko Romuald Irena, Sejny, Lipowa 
Wysoccy Walerian Mirosława, Sejny, Lipowa 
Bizio Tadeusz Władysława, Sejny, Klonowa 
Bałulis Robert Irena, Sejny, Cisowa 
Bukało  Joanna, Sejny, Cisowa 
Chmielewscy Andrzej Anna, Gryszkańce 
Kościelak Stanisław Danuta, Łumbie 
Sienkiewicz Józef Anna, Sejny, Targowa 
Czajkowska  Halina, Sejny, Rittlera 
Rosińscy Longin Wanda, Sejny, Konopnickiej 
Tur Krzysztof Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Łabanowscy Wiesław Cecylia, Sejny, Konopnickiej 
Zajkowscy Jacek Grażyna, Sejny, Konopnickiej 
Szulewscy Józef Anna, Sejny, Konopnickiej 
Koźlak Marianna, Sejny, Ogrodowa 
Koncewicz Stanisław Helena, Sejny, Łąkowa 
Staniewicz Tomasz Alicja, Sejny, Łąkowa 
Litwińscy Andrzej Anna, Sejny, Łąkowa 
Szurc Stanisław Grażyna, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Bałakier Mariusz Renata, Sejny, Piłsudskiego 
Grygucis Witold Irena, Sejny, Leśna
Andrejczyk Helena, Posejanka 
Depkun Stanisław Anna, Sejny, Nowotki 

Siewca... Jan Paweł II
Przybywał Siewca i przynosił ziarno, na które 

czekała nasza ziemia i ludzie różnych kontynentów. 
Rozsiewał je szeroko- jak szerokie łany. Zamaszyście, 
pełną garścią- bo zasoby miał niewyczerpane. Bez 
ograniczeń- jak nieskończona dobroć Jego Mistrza.

Ziarno padało na placach, w świątyniach, z odbior-
ników radiowych i telewizyjnych, ze słowa drukowane-
go. Padało w tłum i w samotność mieszkania. Ziarno 
słowa i gestu trafiało do serca jednostki, do rodzin, 
do swego narodu i innych narodów, do wszystkich 
stanów.

Autorytetem własnym i powagą swego Mistrza 
rzucał nowy zasiew: gdy całował ziemię, gdy miał przed 
sobą rzesze, których wzrokiem nie mógł ogarnąć, gdy 
oddawał hołd sławnym ludziom, gdy przejeżdżał przez 
ulice i gdy klęczał milczący w miejscach świętych i w 
obozach śmierci.

Wiele dni i godzin trwało trudne sianie, bo miliony 
dusz czekały na siew nadziei, miłości i wiary. Choć 
samolot unosił Go w niebo – On pozostawał obecny 
w wielu sercach. Choć place opustoszały – to gleba 
przytuliła ziarno. Choć nie ma już Go wśród nas – to 
wciąż słyszymy słowa „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, 
„Bądźcie konsekwentni w swojej wierze”, „Niech Chry-
stus pozostanie dla was drogą, prawdą i życiem”.

Umiłowany Siewca Jan Paweł II – Sługa Boży jest 
beatyfikowany. Warto więc zastanowić się, czy gleba 
naszych serc pozwoliła i ułatwiła zaowocować ziarnom 
rzucanym przez Niego? Wystarczy krótka refleksja, by 
ujrzeć swoje błędy i spróbować je naprawić. Warto 
też zastanowić się nad wypełnieniem obowiązków 
swojego stanu, jak być w tym dobrym, ale z motywacji 
wiary, z miłości do Boga i bliźniego. Piękno tej postaci 
daje szerokie możliwości wszczepienia jej przykładu 
do naszego życia indywidualnego i wspólnotowego 
oraz zachęca do zmiany naszych postaw.

                                                                  -Irena- 
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Dzisiaj Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego 

Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre 
i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć 
trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do nie-
wyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom 
i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz 
rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy 
prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach 
naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, 
pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawaj-
my na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga 
i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę, 
która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowawczynią powołań kapłańskich, dlatego w 
czasie nabożeństw majowych będziemy Ją prosić o nowych kapłanów i siostry zakonne. Nowi kapłani w 
naszej diecezji będą wyświęceni 28 maja w katedrze ełckiej. Święcenia kapłańskie przyjmie 7 diakonów 
naszego Seminarium Duchownego.

2 Katechezy dla dorosłych, tzn. dojrzałych chrześcijan prowadzone są w naszej Parafii od początku 
maja trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i czwartek po nabożeństwie majowym. 

� Dzieci klas drugich po rocznym bezpośrednim przygotowaniu po raz pierwszy w pełny sposób 
będą uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę, 22 maja. Pierwszy sakrament pokuty i pojednania 

będzie w piątek, 20 maja o godz. 16.00. Dzieci przynoszą ze sobą modlitewniki. Nabożeństwo nawią-
zania do sakramentu chrztu świętego i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych będzie w sobotę, 21 
maja o godz. 15.00. Dzieci przynoszą pięknie przyozdobione świece od chrztu. Uroczysta Eucharystia 
z pierwszą komunią świętą dzieci i aktywnym udziałem rodziców, chrzestnych i gości będzie w niedzielę, 
22 maja o godz. 11.00. Piętnaście minut wcześniej dzieci gromadzą się przed wejściem do świątyni. 
Po południu o godz. 17.00 z udziałem dzieci i gości będzie nabożeństwo majowe ze śpiewem litanii 
i powierzeniu całego życia chrześcijańskiego dzieci opiece Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej. Przez 
Biały Tydzień dzieci będą przychodziły na Eucharystię o godz. 17.�0, prosimy rodziców, aby uczestniczyli 
razem z dziećmi w tym codziennym spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym. Pamiątkowe obrazki 
pierwszokomunijne dzieci otrzymają w piątek, na zakończenie Białego Tygodnia. Przygotowanie naszej 
świątyni i otoczenia na tę uroczystość będzie we czwartek, 19 maja po wieczornej Mszy św. o 18.�0. 

4 Piąta niedziela Wielkanocy gromadzi nas na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości 
Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, 

czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć 
wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielka na tej drodze jest dla nas Maryja 
– Ta, która wypowiedziawszy przy Zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bo-
żego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

5 W niedzielę piątą wielkanocną, 22 maja ofiary do skarbon przy kościele będą zbierane na fundusz 
zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku. Bóg zapłać za każdy złożony dar.

6 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na kapitalny remont naszego domu parafialnego. 
Właśnie rozpoczynamy ten remont. Niech każda rodzina naszej Parafii poczuje się do odpo-

wiedzialności za materialną stronę Parafii i pomoże w tych pracach koniecznych, aby budynek służył 
na dalsze lata i następnym pokoleniom naszych parafian. Proszę o ofiary w takiej wysokości, na jakie 
stać każdą rodzinę, proszę też o systematyczność w ich składaniu, np. raz w miesiącu.

7 Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, 
które celebrujemy w naszym kościele w połączeniu z wieczorną Mszą św. codziennie o godz. 

17.�0, a w niedzielę o 17.00. 

8 Dzień Matki obchodzić będziemy we czwartek, 26 maja. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci 
o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich 

zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej 
z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, bę-
dziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. 
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Intencje mszalne  17.04 – 01.05.2011 r.

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 15 maja 2011
07:00 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii
08:�0 +Jerzy +Aniela Misiewicz
10:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
Żegary 10.00 Za parafian
11:�0  +Ks. Prałat Kazimierz Gacki
1�:00 (LT): +Alojzy Waźnialis
Krasnowo: +Leokadia Łebkowska +Grażyna Strokosz 
17:�0  +Zofia +Józef Moroz

PONIEDZIAŁEK, 16 maja 2011
06:�0 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
06:�0 +Zofia Basiaga
08:00 +Magdalena Grablun (5 rocz.)
08:00 +Zofia Okulanis
09:00 LT: +Anna +Jan Gaus
17:�0 +Biruta Jasiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 +Zofia Milewska
17:�0 +Anna Nazarek +Katarzyna +Stanisław 

WTOREK, 17 maja 2011
06:�0 +Agnieszka Hołubowicz (7mc)
06:�0 +Marianna (11 rocz.) +Edward Gasińscy
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Leon Werelich (�0 rocz.) +Zofia Marcinkiewicz
17:�0 O błog. Boże dla Żywego Różańca św. Ar-

chanioła Gabriela z Sejn i za zm. z tej Róży
17:�0 +Janina Pietuszko (�mc)
17:�0 +Antoni Sapiega i jego rodzice

ŚRODA, 18 maja 2011
06:�0 +Franciszek +Aniela Gryguć
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Irena Baran (9 rocz.)
08:00 +Józef Konewko
17:�0 O błog. Boże dla Marty w dniu urodzin i dla 

rodziny
17:�0 +Krzysztof Podolewski (24 rocz.)

CZWARTEK, 19 maja 2011
06:�0 +Marek Klimko (8mc)
06:�0 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Konstanty +Henryka Makowscy
08:00 +Józef +Stefania Święciccy
17:�0 +Marian Luto (1 rocz.)
17:�0 +Antoni Niewulis (16 rocz.) +Albina
17:�0 +Zofia (18 rocz.) +Wincenty Szlaużys +Albi-

na +Antoni Fejfer

PIĄTEK, 20 maja 2011
06:�0 +Stanisław +Adela Krakowscy
06:�0 +Jan Milewski (2 rocz.)
08:00 +Irena +Kazimierz Sikorscy i z rodz. Wojtyrów
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)

10:00 O błog. Boże dla Straży Granicznej w dniu świę-
ta (85 rocz. objęcia granicy przez KOP Sejny)

17:�0 +Aldona Pieczulis (7mc)
17:�0 +Krystyna Kłaczkowska (1 rocz.) +Anna 

Dzienisiewicz

SOBOTA, 21 maja 2011
06:�0 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
06:�0 +Agnieszka Moroz (5 rocz.) 
08:00 Józefata +Franciszek Miszkiel
08:00 +Helena Wołągiewicz
09:00 LT +Aniela +Antoni Kossa (2mc)
17:�0 O błog. Boże dla Eweliny Tur w 19 rocz. urodz. 

i imienin i dla rodziny
17:�0 +Jadwiga (8 rocz.) +Czesław Bronejko
17:�0 +Kamil +Józef +Helena z rodz. Fiedorowicz 

NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 22 maja 2011
07:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:�0 +Bronisława Andrulewicz (w modl. wiernych 

za Jana Stefańskiego w 80 rocz. urodz.)
10:00 +Helena i z rodz. Konewko
11:00 O mocną wiarę i miłość do Jezusa Euchary-

stycznego dla dzieci pierwszokomunijnych 
1�:00 LT +Anna Romanowska +Anna Woźnialis
Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Anna Michalska (8mc)

PONIEDZIAŁEK,  23 maja 2011 
06:�0 Za dusze w czyśćcu cierpiące korzystające 

z pomocy Caritasu
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Leokadii i Fabiana w 45 rocz. ślubu
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Zofia +Mirosław +Antoni Sapiega
17:�0 +Tadeusz Gilewski (8 rocz.)
17:�0 +Jan Miszkiel (1� rocz.)

WTOREK, 24 maja 2011
06:�0 O błog. Boże dla Zofii i Ireneusza w rocz. ślubu
06:�0 +Antoni (5 rocz.) +Stefania (20 rocz.) Milewscy
08:00 O błog. Boże dla Jana Stefańskiego w 80 

rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Józef Pietranis (1 rocz.)
17:�0  +Stanisław Maksimowicz
17:�0 +Janina Klucznik (6mc)

ŚRODA, 25 maja 2011
06:�0 +Stanisław (�0 rocz.) +Kazimiera (22 rocz.) 

+Józef (17 rocz.) +Zofia (16 rocz.) z rodz. 
Juszkiewiczów i Bykowskich

08:00 +Ryszard Nikiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Janina Ambrosiewicz (10 rocz.) +Józef 

+Aleksander
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08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
17.�0 +Zbigniew Kondzielewski (1 rocz.)
17:�0 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
17:�0 +Helena Miszkiel

CZWARTEK, 26 maja 2011
06:�0 +Stanisława +Witold Groblewscy
06:�0 +Władysława Sznejkowska
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg) 
08:00 +Irena Wiaktor (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Leokadia Chrulska +Jan +Waleria Korze-

nieccy
08:00 +Józef +Agata i z rodz. Pieczulisów
17:�0 +Eugenia Kuklewicz
17:�0 +Regina Ponganis (6 rocz.)

PIĄTEK, 27 maja 2011
06:�0 +Rajmund Kotarski (12 rocz.)
06:�0 +Maria Puzynowska i zm. z rodziny
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Grzegorz Pietrewicz i jego rodzice
08:�0 LT: +Gene Misiukanis (20 rocz.)
17:�0 +Aniela Warakomska (9mc)
17:�0 +Romuald Jakubowski (4mc)

SOBOTA, 28 maja 2011
06:�0 +Antoni Grażulewicz (4mc)
06:�0 +Stanisław Palanis (rocz.) +Anna +Wincenty 

+Rozalia
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
08:00 +Krystyna Rutkowska (� rocz.)
08:00 +Izabela Paprot (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 O błog. Boże dla Martyny Korsakowskiej w 

1 rocz. urodz. i dla rodziny
17:�0 +Franciszka Luto (12 rocz.)
17:�0 +Ks. Kazimierz Gacki (2mc)

NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 29 maja 2011
07:00 +Tomasz Żeladonis (6 rocz.)
08:�0 +Aniela +Izydor Milanowscy
10:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
11:�0  Za parafian
1�:00 (LT): +Witold +Antoni +Jerzy Skrypko +Franci-

szek +Justyna +Bronisława +Janina Macianis
Krasnowo: 
17:�0  +Konstanty +Joanna Rapczyńscy

9 �0. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego przypada w 

sobotę, 28 maja. Pamiętajmy, że ten Prymas Pol-
ski kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską 
niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testa-
ment, a jednocześnie módlmy się o rychłą jego 
beatyfikację.

– 16 V -  św. Andrzej Bobola, kapłan i męczen-
nik. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako 
gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd 
zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku 
został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych 
tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. 
Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezui-
tów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 

– 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prez-
biter, znany z niezwykłej dobroci doradca papie-
ży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej 
kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, 
Polaków, założył Kolegium Polskie w Rzymie 
(wspomnienie obowiązkowe). 

Zaproszenie
Którą drogą przejść przez życie? Czym się zająć, by mnie 
cieszyło, a nie nużyło? Z jaką osobą związać się na lata?  
Do czego jestem powołany? Czy będę dobrym ojcem? 
A co na to Bóg?
Jeśli stawiasz sobie podobne pytania i szukasz odpowie-
dzi, to znaczy, że zależy Ci, aby dobrze przeżyć dany Tobie 
czas. Pewnie pytasz i nasłuchujesz odpowiedzi wielu 
osób, które najczęściej mówią Ci, że decyzję powinieneś 
podjąć sam, bo życie jest Twoje. A może potrzebujesz 
czasu wyłącznie przeznaczonego na zastanowienie się 
nad Twoim życiem? Czasu, kiedy wszystko pozostanie 
nieco na uboczu, a Twojemu powołaniu życiowemu 
przyjrzysz się w skupieniu i zapytasz Boga, co On Tobie 
przygotował?
ZAPRASZAMY CIĘ NA REKOLEKCJE
POMOCNE W ROZPOZNANIU DROGI ŻYCIOWEJ!
NIE WAHAJ SIĘ!  SKORZYSTAJ!
NIE JESTEŚ POZOSTAWIONY SAM SOBIE W DOKONY-
WANIU WYBORU!
Rekolekcje, adresowane do młodzieży męskiej szkół śred-
nich i gimnazjów, odbędą się  w dniach 20-22 maja 2011 
roku w trzech ośrodkach: 

Ełk (Wyższe Seminarium Duchowne, Kościuszki 16), 
Smolany, 
Suwałki (parafia bł. Anieli Salawy).

Należy zabrać ze sobą Pismo Święte oraz śpiwór.
Koszt: dobrowolna ofiara.
Informacje i zgłoszenia (do 17 maja 2011 r.):
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku, tel. 87-621-75-20
ks. Marcin Sieńkowski, tel. 888-216-409;
e-mail:  sienkowskimarcin@interia.pl
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