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MOC SŁOWA
Niedziela VI Wielkanocna – 29 maja 2011
J 14,15-21 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeże-
li Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przyka-zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-
nego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie 
może, ponieważ Go nie widziani nie zna. Ale wy 
Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was 
będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie 
oglądał. Ale wy Mnie widzicie, po-nieważ Ja żyję 
i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie 
miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował 
i objawię mu siebie”.

Refleksja niedzielna:
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada wielkie 

słowa: miłość, przykazania, prawda, pocieszyciel. 
Wielkich słów używa się chętnie i dzisiaj, gdy nie 
ma się wiele do powiedzenia i chce się przesłonić 
ubóstwo treści. U Jezusa jest jednak inaczej. Używa 
wielkich słów, gdy jest zupetnie poważny i chce za-
chęć do ponownego przemyślenia podstaw życia. 
Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w 
dzisiejszej Ewangelii, gdy Jezus wkrótce po Wielkano-
cy znowu zapowiada swoje odejście, „l co wtedy po-
czniemy?” – zapewne pytali Go uczniowie. „Pozosta-
wieni sobie w zimnym i nieprzyjaznym świecie!” Na 
takie właśnie pytanie odpowiada Jezus. Zwięźle i w 
wielkich słowach. Zrobić możecie jedno: Wystarczy, 
że będziecie zachowywali przykazania, moje przy-
kazania. Zachowywanie ich jest dowodem miłości. 
Nie dajcie się zwieść rzekomym przykazaniom tego 
świata, które podobno zawsze już były takimi i, jak się 
nieraz powiada, już takimi pozostaną. Przykazania 
Boże stoją ponad wszystkim. Kto je kocha i nimi 
żyje, pozostaje w Duchu Prawdy. Jezus mówi tu o 
czasie, gdy odejdzie z tego świata. Jest to czas Ducha 
Świętego. Kto chce Go otrzymać, niech zachowuje 
Dziesięć Przykazań. Nie zawsze są one jednoznaczne 
w naszym różnorodnym świecie. Ale nie chodzi by-
najmniej o jednoznaczność. Chodzi o Ducha, który 
nas ożywia i pobudza do działania.

Niedziela – Urocz. Wniebowstąpienia 
Pańskiego – 5 czerwca 2011
Mt 28,16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wąt-
pili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił 
tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w 
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Refleksja niedzielna:
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest 

zaproszeniem do spojrzenia w górę, w niebo. Zapew-
ne uczniowie, którzy posłuszni poleceniu Pana udali 
się do Galilei na górę, wchodząc na nią, także często 
spoglądali w górę, w niebo, gdzie czekał na nich Pan. 
Ale jest tak, że gdy już wejdzie się na górę, na szczyt, 
raczej spogląda się w dół, na ziemię, tam, gdzie się 
żyje, pracuje, umiera. Także zmartwychwstały Jezus 
nie zatrzymuje swych uczniów na górze. Od razu 
podchodzi do nich i mówi im, by poszli i nauczali 
wszystkie narody, a więc zeszli na ziemię, gdzie czeka 
ich dużo pracy, ale gdzie też On sam będzie z nimi 
przez wszystkie dni, do skończenia świata.

Wszystko to musi skłaniać do zadumy. Co znaczy 
dla mnie, dla mojego życia uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego? Czego mnie uczy? Z jednej 
strony „spojrzenie w górę, w niebo” relatywizuje świat 
z wszystkimi jego sprawami i ukazuje nowe horyzon-
ty. Mówi: istnieje coś więcej niż tylko ten świat i jego 
sprawy, coś więcej niż wszystkie jego radości i smutki, 
sukcesy i lęki. „Spojrzenie w górę, w niebo” przynosi 
pewną ulgę w codziennym znoju, pozwala głębiej 
odetchnąć i poczuć się swobodniej. Z drugiej jednak 
strony uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
jest wyraźnym ostrzeżeniem przed pokusą ucieczki 
od życia z całym jego bagażem obowiązków i po-
winności wobec Boga i ludzi. Warto wejść na górę, 
by ujrzeć Pana i oddać Mu pokłon. Ale musimy być 
przygotowani, że niechybnie i zaraz podejdzie do 
nas Pan i powie: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
A więc: Nie zatrzymujcie się tu, zejdźcie na dół, na 
ziemię, tam czeka was wiele pracy. Ale nie bójcie się, 
bo nie będziecie sami. Zawsze będę z wami.
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KALENDARZ LITURGICZNY

VI NIEDZIELA 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

PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni, 30 maja 2011, 
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące

WTOREK Święto Nawiedzenia NMP, 31 maja 2011, 
Słowo Boże: So �,14-18 lub Rz 12,9-16b; Łk 1,�9-56
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Rocznica święceń biskupich Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego – okolicz-
nościowe wezwanie w modlitwie powszechnej.

ŚRODA Wsp. Św. Justyna, m, 1 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Dzień Dziecka – modlimy się za dzieci całego świa-
ta, uwrażliwiając zwłaszcza na dzieci z krajów, 
gdzie toczą się wojny lub panuje głód. Diecezjalny 
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Ełku

CZWARTEK Dzień Powszedni, 2 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
I czwartek miesiąca

PIĄTEK Wsp. Św. Męczen. Karola Liangi i Towa-
rzyszy, 3 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-2�a
I piątek miesiąca. Rozpoczęcie nowenny przed 
Zesłaniem Ducha Świętego

SOBOTA Dzień Powszedni, 4 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 18,2�-28; J 16,2�b-28
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
I sobota miesiąca. Spotkanie młodzieży w Lednicy.

VII NIEDZIELA WIELKANOCY , UROCZYSTOŚĆ WNIE-
BOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, 5 czerwiec 2011
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-2�; Mt 28,16-20
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Święto Dziękczynienia. Dzisiaj ofiary zbierane do 
tzw. Puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie

PONIEDZIAŁEK Dzień Powszedni, 6 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 18,29-��
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

WTOREK Dzień Powszedni, 7 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11a
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

ŚRODA Wsp. Św. Jadwigi Królowej, 
8 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 20,28-�8; J 17,11b-19
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
XII Rocznica wizyty Ojca Świętego Błogosławione-
go Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej (1999) – okolicz-
nościowe wezwanie w modlitwie powszechnej

CZWARTEK Dzień Powszedni, 9 czerwiec 
2011, 
Słowo Boże: Dz 22,�0;2�,6-11; J 17,20-26
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Rocznica Ingresu J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, 
do katedry Ełckiej – okolicznościowe wezwanie w 
modlitwie powszechnej

PIĄTEK Wsp. Bł. Bogumiła, b, 10 czerwiec 2011, 
Słowo Boże: Dz 25,1�-21; J 21,15-19
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

SOBOTA Wsp. Św. Barnaby, Ap, 11 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Dz 11,21b-26; Mt 10,7-1�
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 
12 czerwiec 2011
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,�b-7.12-1�; Sek-
wencja; J 20,19-2�
Główne Uroczystośc odpustowa w Sanktuarium 

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi 
Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała 
krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawien-
nictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując 
świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia 
wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy 
z nadzieją że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet 
Twoich świętych. Amen.
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Nasz Ojciec św. 
Jan Paweł II – Nie-
strudzony Pielgrzym 
ukochał góry. Wśród 
nich chętnie odpo-
czywał. Tatry czy 
Dolomity – radował 
się ich pięknem, 
podziwiał majestat 
gór. Na szczycie Ada-
mello w lipcu 1988 
sprawował Mszę św. 
W górach medyto-
wał, wsłuchiwał się 
w ich ciszę...

A oto medytacja – 
Modlitwa Pielgrzymów w La Salette.
Pielgrzymie – jesteś poszukującym ciszy!
lecz gdzie znaleźć ciszę?
czy udać się na pustynię?
gdzie uczyć się ciszy?
Pielgrzymie cisza jest w Tobie!
Bądź ciszą!
Wsłuchuj się w ciszę!
Pielgrzymie cisza jest w Tobie! –
ze swymi barwami, 
ze swymi odczuciami.
Pielgrzymie, ucz się nasłuchiwać ciszy!
ciszy odosobnienia La Salette,
ciszy wzgórz,
ciszy lekkiej bryzy,
ciszy gór,
ciszy dolin,
ciszy ośnieżonych szczytów, 
ciszy głazów skąpanych w słońcu,
ciszy drzew,
ciszy nocy,
ciszy...gwiazd.
Pielgrzymie – ty wiesz, że cisza –
spokój od Boga niesie spokój tobie.
On – Bóg niesie także spokój wszystkim ludziom.
(wszyscy pielgrzymi)
Boże tkliwości i Boże litości!
Boże, który przebaczasz tym, którzy Cię kochają
i przestrzegają Twego Słowa!
Boże, którego miłość wypełnia ziemię!
To Ty jesteś naszym Zbawicielem!
Boże Ojcze Nasz w niebiosach!
Panie! – objaw nam swoje Imię!
Odnów nas Boże, jako Ojciec nasz!

(modlitwa zaczerpnięta z materiałów
 z Domu Pielgrzyma w La Salette –
autor nieznany – tłum. H. Cz.)

Refleksja  
„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzej-
sze niż wszelki miecz obosieczny...” (Hbr 4,12)

Biblia – Księga nad księgami
„Biblia” czyli „Pismo Święte” jest jedna z najbar-

dziej popularnych ksiąg świata.
Stanowi ona również podstawę wielu religii, 

a szczególnie chrześcijaństwa. Bóg przyczynił się 
do powstania Biblii w tym celu, aby objawić czło-
wiekowi swój plan zbawienia. Biblię napisano tak-
że po to, by wyjaśnić ludziom swe wieczne prawa. 
Dla chrześcijanina najważniejszym autorytetem 
w kwestii zbawienia jest Pismo Święte. 

Chrześcijanie wiedzą, że Biblia jest księgą 
Boga, którą napisali ludzie pod natchnieniem 
Ducha Świętego, że Słowo Boże jest prawdą i że 
należy się do niego stosować, ale gdy ktoś zapy-
ta, dlaczego tak uważamy – to już jest problem. 
Samo powiedzenie, że wierzymy, że to Słowo Boga 
– nie jest dla innych argumentem. Dlatego każdy 
chrześcijanin powinien wiedzieć, czym jest Biblia. 
Wzmocni to jego wiarę i pomoże wyjaśnić innym, 
dlaczego uznaje wyjątkowość Biblii.

W Piśmie św. znajdujemy wiele pouczeń o Bo-
gu, o Jego naturze, bezmiernej miłości i zbawczym 
działaniu. Księga ta ukazuje nam nie tylko Boga, ale 
również i człowieka, jego przeznaczenie i drogę, 
którą powinien kroczyć, skłonność do grzechu 
i niezwykłe powołanie do uczestnictwa w wiel-
kości i naturze samego Boga. Ta księga zmienia 
życie wielu ludziom, a czyni to w sposób niezwykły, 
zapraszając człowieka do wiary i wytrwałości. Pis-
mo święte jest wyjątkową księgą, gdyż ma Boga za 
Autora. „Bóg jest Autorem Pisma świętego. Prawdy 
przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone 
w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnie-
niem Ducha Świętego.” (KKK 105).

„Biblia” czytana i studiowana z miłością jest po-
krzepieniem dla tego, który się nad nią pochyla.

Ojciec Święty Jan Paweł II o „Biblii”.
„ Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, 

chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym 
zapałem do Biblii, czy to przez świętą Liturgię 
przepełnioną Słowem Bożym, czy to przez poboż-
ną lekturę. Uczmy się korzystać z Pisma Świętego 
jako źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam 
wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na 
tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje 
nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Aposto-
łowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej 
Nowiny aż po krańce ziemi. Pismo Święte, jest jak 
orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi 
się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszyst-
kich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów 
ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działa-
nie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc.”

Materiał zebrała: Elżbieta Małgorzata Doroszko
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Pasterze Kościoła w Polsce napisali List na temat małżeństwa i rodziny nawiązujący do hasła tego 

Roku Kościelnego „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. Biskupi zakończyli list słowami: „Umiłowani 
w Chrystusie Panu! Kończąc, pragniemy zwrócić uwagę, na wydany w tym roku przez Konferencję 
Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachę-
camy do jego lektury. Dzisiejszy fragment odnosi się do słów Papieża Jana Pawła II wypowiedzianych 
w Skoczowie na temat sumienia będącego gwarantem ładu moralnego.

Niepodważalne prawa rodziców

155 Katolik zaangażowany w politykę 
powinien się też zastanowić, czy sza-

nuje niepodważalne prawo rodziców do wolności 
wychowywania ich dzieci, szczególnie ich wolność 
wychowania do życia w rodzinie. Dlaczego usiłuje 
się ciągle narzucić tzw. wychowanie seksualne? 
Dlaczego dąży się uporczywie, aby działać w tym 
względzie wbrew rodzicom? Trzeba postawić 
sprawę jasno. To jest nieuprawniona ingerencja 
w niezbywalne prawo rodziców do wychowania 
swych dzieci. To próba faktycznego pozbawienia 
ich praw rodzicielskich . Więcej, to próba odebrania 
rodzicom ich dzieci poprzez wyrobienie w nich 
przekonania, że o najbardziej osobistych sprawach 
nie rozmawia się z rodzicami, lecz dyskutuje w 
szkole. Trzeba raz na zawsze odrzucić przekonanie, 
że obcy mogą uczynić dziecku więcej dobra niż 
jego rodzice. 

Trzeba jednoznacznie 
bronić życia ludzkiego

156 Człowiek wierzący wie, że aborcja 
jest ciężkim przestępstwem prze-

ciwko życiu . Katolik zaangażowany w politykę ma 
moralny obowiązek opowiadać się jednoznacznie 
za życiem. W dyskusji na ten temat dwuznaczności 
i wybiegi – ze względu na doraźne koniunktury 
partyjne czy jakiekolwiek korzyści – są niegodne 
katolika. „Mowa Wasza niech będzie «tak-tak, nie-
nie». Co ponad to jest, od Złego pochodzi” . Jak 
można ufać politykowi, który nie potrafi bez dodat-
kowych wyjaśnień powiedzieć „tak” dla życia? 

157 Nie jest też absolutnie prawdą, że 
polityk albo członek rządu musi – a 

tym bardziej, że może – działać wbrew sumieniu 
. Wielu polityków zapisało się w historii świata 
właśnie tym, że za wolność sumienia płacili utratą 
wysokich stanowisk, a nawet własnym życiem. Nie 
przypadkowo patronem polityków i parlamen-
tarzystów jest urodzony w Londynie św. Tomasz 
More, poseł do parlamentu i kanclerz państwa, 
szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci, ścięty z 
rozkazu króla Henryka VIII, bo nie chciał uznać 
za małżeństwo tego, co małżeństwem być nie 
mogło. Ostatecznie wielkim politykiem okaże się 
ten, w którym wielki jest Człowiek! Natomiast żad-
na ludzka władza nie może przywłaszczać sobie 

tych praw, które należą wyłącznie do Boga. Takim 
prawem jest życie ludzkie.

158 Trzeba w tym miejscu bardzo jasno 
powiedzieć, że każdy katolik, jeżeli 

odrzuca Prawo Boże, musi się nawrócić. Inaczej, 
jego przystępowanie do Komunii Świętej stanowi 
świętokradztwo. Komunia zakłada bowiem i wy-
raża rzeczywistą jedność wierzącego z Bogiem. 
Kto chce przyjąć Ciało Chrystusa, musi – w imię 
uczciwości – przyjąć też Jego naukę, Jego świat 
wartości i żyć z Nim zjednoczony na co dzień. Nikt 
uczciwy wewnętrznie nie może wybierać grzechu, 
a równocześnie twierdzić, że żyje w zjednoczeniu z 
Bogiem. Tym bardziej nikt nie może się publicznie 
opowiadać za tzw. aborcją, która jest jednym z naj-
większych przestępstw obłożonych ekskomuniką 
wiążącą mocą samego prawa i zarezerwowaną 
biskupowi, za eutanazją czy za zapłodnieniem po-
zaustrojowym, a jednocześnie deklarować, że jako 
katolik nie poczuwa się do winy. W takim wypadku 
ma pewne, ale błędne, fałszywie ukształtowane 
sumienie. Wobec Prawa Bożego wszyscy są równi, 
również politycy.

159 Zasad moralnych nie ustanawia się 
ani mocą sondaży opinii społecznej, 

ani w referendum, ani w głosowaniu większości 
parlamentarnej. Więcej, prawa sprzeczne z zasa-
dami moralnymi nie obowiązują, gdyż są bezpra-
wiem . Zatem nikt nie ma prawa nakazać lekarzowi 
i jakimkolwiek pracownikom służby zdrowia, aby 
poprzez tzw. aborcję zabijali nienarodzone dzieci 
w łonach matek. Lekarz ma prawo do szacunku. 
Jego obowiązki wobec człowieka stawiają go bez-
względnie ponad ekonomią i polityką. Nic, poza 
troską o dobro pacjenta, nie może wpływać na 
decyzje lekarza. Tym bardziej nikt nie może go 
zmuszać do przestępstwa. 

160 Z podziwem i głębokim szacunkiem 
chylimy czoła przed polskimi leka-

rzami, którzy w mrocznych czasach powojennej 
Polski odmówili dokonywania aborcji. Pozbawia-
no ich kierowniczych stanowisk, uniemożliwiano 
karierę naukową, szykanowano w pracy. Oni zaś 
pełni bojaźni Bożej miłowali życie ludzkie i służyli 
z oddaniem człowiekowi.

(cdn)
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Dnia 28 maja mija �0 rocznica śmierci Pry-
masa Polski, Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go, wielkiego i prawego Polaka, któremu 

przyszło zmagać się z rzeczywistym niszczeniem 
Kościoła w Polsce, przez nadgorliwe władze ko-
munistyczne, powojennej, ubezwłasnowolnionej 
Polski. Wówczas, najbardziej potrzebna była wiara, 
nauczanie jej prawd, przypomnienie chrześcijań-
skiej kultury i tradycji narodu polskiego. Prymas 
Wyszyński – na szlaku swych pielgrzymich podró-
ży po kraju, czterokrotnie odwiedzał Sanktuarium 
Matki Boskiej w Sejnach.

Pierwsza wizyta miała miejsce w dniu 7 wrześ-
nia 1975 roku, z okazji uroczystości koronacji figury 
Matki Boskiej Sejneńskiej – koronami papieskimi. 
W czasie uroczystego nabożeństwa koronacyjne-
go, którego głównym celebransem był Kardynał 
Karol Wojtyła ówczesny Metropolita Krakowski, 
Prymas Wyszyński wygłosił płomienną homilię 
– o znaczeniu Maryi, Matki Chrystusa w życiu Koś-
cioła, narodu, parafii i każdego człowieka.

W księdze pamiątkowej parafii znajduje się 
odręczny zapis: „Matce Bożej Sejneńskiej, noszą-
cej w sobie misterium zjednoczenia Dzieci Bo-
żych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, oddaję 
w opiekę Polskę Katolicką i całą jej przyszłość”. 

Wspomnienie 
o prymasie tysiąclecia     

+Stefan Kard. Wyszyński Prymas Polski Sejny; 7.IX.
1975 r.

Cztery lata po pierwszej, oficjalnej wizycie 
– 28 lipca 1979 roku Kardynał Wyszyński jako piel-
grzym przybył do Sejn, by oddać hołd Matce Bożej. 
Ks. Prymasa urzekła historia figury, ale najbardziej 
dowody łask, którymi Matka Boska od wieków 
hojnie obdarza parafian i pielgrzymów. Skutecznie 
swą matczyną opieką otacza kościół sejneński. 
W księdze pamiątkowej parafii, udzielił następu-
jącego pozwolenia: „...że odtąd figura Matki Bożej 
może być otwierana w główne święta kolegia-
ckie, parafialne i pielgrzymie – jak również ilekroć 
względy duszpasterskie będą tego wymagały...” 

Dnia 26 lipca 1980 roku najwyższy dostojnik 
Kościoła w Polsce kolejny raz odwiedził Matkę Bożą 
w Sejnach, a w pięciolecie koronacji Sejneńskiej 
Pani, Prymas Wyszyński sprawował ofiarę Mszy 
świętej w naszej bazylice. Dokonał wówczas kolej-
nego wpisu do księgi pamiątkowej parafii, nadając 
sejneńskiej Madonnie tytuł „Matki Najświętszej od 
Trójcy Świętej”.

Wydarzenia te miały miejsce w okresie, gdy 
proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium był 
ks. prałat Stanisław Rogowski.        

                                                          Eugeniusz
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Serce Jezusa przebłaganie za nasze grzechy
– zmiłuj się nad nami 

Błogosławiony Jan Paweł II apelował do ca-
łego Kościoła ,,wzywam zatem wszystkich wier-
nych, aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując 
go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli 
nieustannie czerpać z Jego niezgłębionych bo-
gactw i umieli z radością na nie odpowiadać mi-
łując Boga, znajdując pokój i wchodząc na drogę 
pojednania i umacniając swą nadzieję i że kiedyś 
będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi 
świętymi.”

W miesiącu czerwcu czcimy Serce Pana Jezusa, 
a więc niech to Serce żyje w naszych sercach i w 
sercach wszystkich ludzi. Wśród wezwań litanij-
nych do Serca Pana Jezusa jest wołanie: ,,Serce 
Jezusa przebłaganie za nasze grzechy” – to przez 

Serce odwołujemy się do Jezusa z prośbą, by nam 
wyprosił u Ojca darowanie naszych przewinień, 
czyli żeby dał się przebłagać za nasze grzechy, 
jest to prośba kierowana do Jezusa, apel do jego 
Serca, ażeby wstawiał się za nami tym bardziej, 
iż wstawianie się Jezusa za grzesznikami  trwa 
nieustannie. To litanijne wezwanie jest bardzo 
wskazane jako modlitwa o łaskę szczerego żalu za 
grzechy, to przecież nic innego jak nasze ludzkie 
usiłowanie przebłagania Boga za nasze przewi-
nienia i wtedy odkrywamy, że jesteśmy kochani 
przez Boga. Taka osoba upatrująca się w Jego 
Sercu budzi dobroć, łagodzi spory itd.  trzeba się 
bardzo zbliżyć do Jezusa i całym sercem przyjąć 
jego prawdę. 

                                                           (Jadwiga)



8 SIEWCA  

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 czasie kolędy 
na prace remontowe w tym roku.  Serdeczne 
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom poniżej, 
którzy złożyli w sumie 4320 zł.

Sakrament Chrztu Świętego:  
21/05/2011 – Natalia Józefina Prokop

Odeszli do wieczności:
 Genowefa Dzimitko, Sztabinki (l. 77) zm. 10/05/2011
 Józef Ponganis, Giby (l. 75) zm. 12/05/2011
 Olgierd Kupstas, Dusznica (l. 6�) zm. 14/05/2011
 Czesława Krzemińska, Sejny (l. 79) zm. 16/05/2011

Zapowiedzi przedślubne:
– Kamil Żegarski, kawaler, Grudziewszczy-

zna, Parafia tutejsza i Iwona Kacprzyk, panna, 
Krasnopol, Parafia Przemienienia Pańskiego.

– Kamil Nowikowski, kawaler, Sejny, Para-
fia tutejsza i Kamila Podobieńska, panna, Mała 
Nieszawka, Parafia NSPJ, diec. Toruńska

– Marcin Wiźlański, kawaler, Hołny Me-
jera, Parafia Berżniki i Wioleta Kobylińska, 
panna, Sztabinki, Parafia tutejsza.

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

Korzecka  Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Bronejko Stanisław Ewa,Romanowce 
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego 
Milewscy Tomasz Aneta,Zaruby 
Gerwel Zygmunt Teresa,Zaruby 
Anuszkiewicz Wojciech Barbara,Świackie 
Węgrzynowicz Marek Alicja,Sejny, Łąkowa 
Rasiul Tadeusz Teresa,Skarkiszki 
Raglis Kazimierz Bożena,Skarkiszki 
Czerlanis Sylwester Teresa,Skarkiszki 
Buchowscy Jan Stanisława,Skarkiszki 
Bartnik Józef Danuta,Skarkiszki 
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa 
Bielewicz Marian Zofia,Stabieńszczyzna 
Kuczyńscy Dariusz Danuta,Stabieńszczyzna 
Jachimowicz Stanisław Bożena,Stabieńszczyzna 
Rutowicz Zbigniew Helena,Stabieńszczyzna 
Kubaszewscy Grzegorz Alicja,Stabieńszczyzna 
Jankowiak Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Strękowscy Stanisław Barbara,Lasanka 
Karpowicz Grzegorz Lucyna,Iwanówka 
Anonimowo,
Sławińscy Krzysztof Halina,Łumbie 
Krajewscy Zdzisław Krystyna,Iwanówka 
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, W. Polskiego 
Rutkowscy Krzysztof Halina,Marynowo 
Fiedorowicz Marek Renata,Marynowo 
Massal Wiesław Alicja,Marynowo
Sitko Irena,Babańce 
Staniewicz Andrzej Helena,Radziuszki 
Jarzembowicz Dariusz Beata,Gawiniańce 
Kulesza Lech Biruta,Gawiniańce 
Małkińscy,Zaleskie 
Wołągiewicz,Zaleskie 
Cieślik Helena Feliks,Zaleskie 
Gerwel Mirosław,Łumbie 
Bocheńscy Waldemar Marzena,Radziucie 
Januszko  Weronika,Sejny, Projektowana 
Jastrzębscy Stanisław Helena,Zaleskie 

Studium Małżeństwa i Rodziny 
Diecezji Ełckiej im. bł. Jana Pawła II

Studium rozpoczyna swoją działalność i ma 
na celu pogłębienie wiedzy na temat małżeń-
stwa i rodziny w aspekcie teologii i etyki kato-
lickiej oraz współczesnych nauk o człowieku 
– psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa 
i medycyny. Zachęcamy do udziału w nim oso-
by pragnące poszerzyć swoją wiedzę na ten 
temat. Mogą w nim uczestniczyć małżeństwa 
jak i osoby indywidualne: nauczyciele, katecheci, 
pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, 
lekarze, pielęgniarki, księża. Nie ma ograniczeń 
ze względu na wiek. Wykształcenie wymaga-
ne przynajmniej średnie. Studium obejmuje 
120 godz. zajęć, które odbywać się będą raz w 
miesiącu, w soboty w okresie od czerwca 2011 
do czerwca 2012 roku. Zajęcia rozpoczną się w 
sobotę, 11 czerwca o godz. 10.00 w Centrum 
Oświatowo–Dydaktycznym w Ełku, Pl. Katedral-
ny 1. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać 
w kancelarii parafialnej, albo zapisać się na 
pierwszych zajęciach 11 czerwca w Ełku.
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. W szóstą 
niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło prze-

mienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, 
wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, 
dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można 
i trzeba się dzielić z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Bogiem i naszymi braćmi.

2 Od jutrzejszego poniedziałku, �0 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre 
urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla 

ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju 
i na całym świecie. 

� Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przypada we wtorek, �1 maja – to święto patro-
nalne naszej Wspólnoty Parafialnej i tytuł naszej świątyni. Maryja jest świątynią Ducha Świętego 

od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby 
mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. Panu Bogu przez Niepokalane Serce Maryi dziękujemy za 
Jego Opatrzność nad nami i prosimy o błogosławieństwo i łaski potrzebne w dalszej drodze wzrastania 
do głębszej wiary i kroczenia drogą zbawienia. O to prosimy w niedzielę dzisiejszą na sumie o 11.�0, 
a także w sam dzień świąteczny. Będzie to także ostatnie majowe nabożeństwo – zgromadźmy się 
liczniej, aby podziękować Matce Bożej za to, że jest z nami  w cudownej Figurze Sejneńskiej od ponad 
czterystu lat.

4 W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. Rozpoczynamy nabo-
żeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa – codziennie po 

wieczornej Mszy św., a w niedzielę o 17.00. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić 
Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa 
będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem 
naszej wiary w wielkie Boże Miłosierdzie.

5 Międzynarodowy Dzień Dziecka w środę, 1 czerwca. Na Eucharystię zapraszamy przede wszyst-
kim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy 

wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy 
wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po błogosławieństwo. Na koniec wieczornej Eucharystii 
pobłogosławimy wszystkim dzieciom. Rodzice, przyprowadźcie i przynieście swoje dzieci, abyśmy 
mogli to uczynić.

6 Nie zapominajmy o przypadających w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym piątku 
i pierwszej sobocie miesiąca. Porządek nabożeństw, 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 zapraszamy członków Kółek Różańcowych na spotkanie 
formacyjne. 

7 Niedziela, 5 czerwca to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona 
już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę 

nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,�2). I tłumaczył im, że Jego odejście 
jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego 
i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam 
miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, 
krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego 
w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. 

8 Z inicjatywy metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku w pierwszą 
niedzielę czerwca obchodzone jest Święto Dziękczynienia. Choć zostało ustanowione na te-

renie archidiecezji warszawskiej, w jego obchody włączają się również inne diecezje w Polsce. Będzie 
to również kolejna okazja zbiórki przy kościele na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. 
Poprzednie zbiórki pozwoliły osiągnąć stan surowy otwarty Świątyni, czego symbolicznym znakiem 
jest umiejscowienie na kopule – na wysokości 75 m – krzyża. Włączmy się ochotnie w to dzieło, które 
jest wotum wdzięczności Narodu Polskiego za wolność i niepodległość Ojczyzny oraz za wyniesienie 
do chwały ołtarzy bł. Jana Pawła II oraz za posługę Kościołowi Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego.
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Intencje mszalne  29.05–12.06.2011 r.

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

PONIEDZIAŁEK, 30 maja 2011
06:�0 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 Dziękczynna w 90 rocz. ur. Anny Krusznis
08:00 +Ks. Sylwester Domel
08:00 +Grzegorz Wołągiewicz (greg)
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Gryguć
17:�0 Dziękczynno-błagalna o błog. Boże i opiekę 

MB Sejneńskiej dla Heleny Benczyk
17:�0 +Andrzej Butkiewicz
 
WTOREK, 31 maja 2011
06:�0 +Czesława Ciesińska (2mc)
08:00 +Ks. Sylwester Domel +Ks. Kazimierz Gacki 

+Ks. Stanisław Rogowski +Ks. Zenon Para-
kiewicz

08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Janina Biziewska (5 rocz.) +Władysław +Lu-

dwika +Henryk Gałażyn
17:�0 Dziękczynno-błagalna w 14 rocz. ślubu Bar-

bary i Jana Skowrońskich
17:�0 +Aniela +Zygmunt z rodz. Ponganisów 
17:�0 +Stanisława Alboszta (5 rocz.) +Józef

ŚRODA, 1 czerwca 2011
06:�0 +Jan +Anna Jasińscy i Gutowskich
06:�0 +Władysława +Edward Juszkiewicz
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Zofa Juszkiewicz
08:00 +Anna +Aleksander Tomkiel i ich rodzice
17:�0 O błog. Boże dla Marty w dniu urodzin i dla 

Barbary i Krzysztofa Zyskowskich i ich dzieci
17:�0 +Zbigniew +Krzysztof +Józef Namiotko
17:�0 +Wacław +Janina Raudonowicz

CZWARTEK, 2 czerwca 2011 pierwszy miesiąca
06:�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Ludwika, Oktawiana, Przemysława, Patrycji, 
Teresy, Pawła, Aleksandry

06:�0 +Czesław Soroka (8 rocz.)
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Tadeusz Okulanis
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Agaty, Karoliny, 

Mateusza, Dominika i ich rodziców
17:�0 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja

PIĄTEK, 3 czerwca 2011 pierwszy miesiąca
06:�0 +Wiktor +Anna Budowicz +Józef +Waleska 

Rzenieccy
08:00 +Witold +Ireneusz +Krzysztof Łączka +Apo-

lonia Kowalik
16:00 +Rafał Rupiński (greg)
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Leo-

kadii i Zbigniewa Wałukanis i dla ich dzieci
 
SOBOTA, 4 czerwca 2011 pierwsza miesiąca
06:�0 +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanis
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Janina Kisiel (6 rocz.)
08:00 +Leszek (�2 rocz.) +Eugeniusz (10 rocz.) Jodzis
17:�0 +z rodz. Chmielewskich i Ołów
17:�0 +Marek +Janusz +Marianna z rodz. Kaufmanów

NIEDZIELA – UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃ-
SKIEGO, 5 czerwca 2011

07:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:�0 +Ks. Franciszek Staniewicz
10:00 +Anna Werelich (21 rocz.)
11:00 Za parafian
1�:00 LT +Anna Macianis (8mc) +Magdalena Sidor 

(� rocz.)
Krasnowo: 
17:�0 +Marianna Palanis (2 rocz.)
 
PONIEDZIAŁEK,  6 czerwca 2011 
06:�0 +Jadwiga +Władysław Milewscy
08:00 +Wincenty Niewulis (10mc) +Anna i zm. z 

rodziny
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
17:�0 +Wiesław Kondracki
17:�0 +Janina +Jan +Piotr Wojciechowscy
17:�0 +Scholastyka (20 rocz.) +Wacław Staniewicz 

+Jadwiga +Irena

WTOREK, 7 czerwca 2011
06:�0 +Andrzej Łabanowski
06:�0 +Jan Bałulis (11 rocz.)
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Marianna Wołukanis +Jan +Władysław i 

zm. z ich rodzin
17:�0  +Daniel (4 rocz.) +Bronisław Lewkowicz 

+Zofia Rutkowska
17:�0 +Helena Wojciechowicz (1 rocz.)

ŚRODA, 8 czerwca 2011
06:�0 +Jan +Władysława
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Jana i dla rodziny
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Czesław +Henryka +Weronika +Wacław 

z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
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17.�0 +Stanisław Grzędziński (6mc)
17:�0 +Bronisław (7 rocz.) +Zygmunt Krajewscy

CZWARTEK, 9 czerwca 2011
06:�0 +Stefan +Władysława Palanis i ich rodzice
08:00 +Rafał Rupiński (greg) 
08:00 +Romuald +Algiment Klukińscy
17:�0 +Adam Fiutowski 
17:�0 +Helena (� rocz.) +Wacław +Stanisław Ko-

neszko i ich rodzice

PIĄTEK, 10 czerwca 2011
06:�0 +Magdalena +Marcin +Jerzy Krakowscy 

+Anna Zdanis
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:�0 +Rozalia Koneszko (8mc)
17:�0 +Krzysztof Brzozowski (6 rocz.)
17:�0 +Czesław Jamiołkowski (17 rocz.)

SOBOTA, 11 czerwca 2011
06:�0 +Wacław Kamiński (9 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Kinga Andruszkiewicz (� rocz.)
08:�0 LT: +Julia Gaus
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Lu-

cyny Radziun w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i An-

drzeja Ciborowskich w 40 rocz. ślubu i dla 
rodziny

17:�0 +Ks. Janina +Kazimierz Brzozowscy

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 
12 czerwca 2011

07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
08:�0 +Józef Korzeniecki
10:00 +Rafał Rupiński (greg)
11:�0  Za parafian
1�:00 (LT): +Józef +Weronika +Julia +Michalina 

Gaus +Eugenia +Stanisław Szczerbińscy
Krasnowo: 
17:�0  +Józef +Marianna Malinowscy

Intencje modlitwy na czerwiec
Ogólna: 
Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Chrystusa, 
zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej 
i miłosiernej miłości Boga.

Misyjna: 
Aby Duch Święty obdarzył nasze wspólnoty liczny-
mi powołaniami misyjnymi, gotowymi do całkowi-
tego poświęcenia się służbie szerzenia królestwa 
Bożego.

9 Nowenna przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego rozpocznie się w piątek, 

� czerwca. Modlitwą o dary Ducha Świętego dla 
Kościoła, dla Ojczyzny, dla naszej Parafii, a zwłasz-
cza dla młodzieży przygotowującej się do sakra-
mentu bierzmowania chcemy trwać mocno przy 
Bogu i oczekiwać na Zesłanie Ducha Pocieszyciela. 
Włączmy się licznie w tę modlitwę, wiedząc, jak 
bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pocie-
cha. Uroczystość Bierzmowania naszej młodzieży 
będzie 18 czerwca, w sobotę o 18.00.

10 Dzieci klas trzecich przeżywają w tym 
roku pierwszą rocznicę Pierwszego 

Pełnego Udziału w Eucharystii, a więc pierwszej 
spowiedzi i komunii świętej. Uroczystość Rocznicy 
będzie w niedzielę, 19 czerwca o godz. 10.00. Pro-
gram szczegółowy będzie jeszcze podany.

11 Pierwsza rocznica beatyfikacji ks. Jerze-
go Popiełuszki przypada w poniedzia-

łek, 6 czerwca. Przez wstawiennictwo tego nowe-
go polskiego Błogosławionego będziemy prosić o 
sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz 
o mądrość i roztropność dla rządzących naszym 
Narodem.

12 Trwa remont domu parafialnego. Ser-
deczne Bóg zapłać za ofiary składane 

na ten cel. Liczę na ofiarność wszystkich naszych 
Parafian. Składajmy ofiarę taką na jaką nas stać. 
Każda ofiara się liczy. Nawet najskromniejsza. Bóg 
zapłać. 

– 1 VI – św. Justyn (†165), męczennik, najwięk-
szy apologeta chrześcijański II wieku, który zginął 
za wiarę podczas prześladowań za cesarza Marka 
Aureliusza (wspomnienie obowiązkowe);

– 3 VI – św. św. Karol Lwanga i jego towarzysze 
(†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy 
również oddali życie dla Chrystusa (wspomnienie 
obowiązkowe);

– 8 VI – św. Jadwiga (1�74-1�99), królowa na 
tronie krakowskim, która poświęciła swe życie 
dla narodu polskiego i litewskiego (wspomnienie 
obowiązkowe);

– 10 VI – bł. Bogumił (ok. 11�5-1204), biskup 
poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiąz-
kowe);

– 11 VI – św. Barnaba Apostoł, bliski współpra-
cownik św. Pawła (wspomnienie obowiązkowe).
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Pierwszy pełny udział w Eucharystii 
dzieci naszej parafii – 22 maja 2011


