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MOC SŁOWA
Niedziela XIII Zwykła W Ciągu Roku
– 26.06.2011
Mt 10,37–42

J

ezus powiedział do swoich apostołów: „Kto
miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.
Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego,
nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek
świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody”.
Refleksja niedzielna:
To w ogóle nieprawda, że Jezusowi chodzi o „albo
– albo”. Niekiedy słowa Jezusa brzmią bardzo ostro. To
akurat prawda. Ale taka jest właśnie miłość. Chce, bym
był jej godny. Tego chce też Jezus. Mam być Go godnym.
Wiara nie jest żadnym upiększającym dodatkiem do
życia, ale fundamentem wszystkiego. A to jest trudne.
Ale nie niemożliwe. W żadnym przypadku jakimś „albo
-albo”, które kazałoby nam wybierać między Bogiem
a światem. W dzisiejszej Ewangelii Jezus porównuje
siebie z moją rodziną i mówi, że nie mogę kochać jej
bardziej niż Jego. Najpierw wymienia rodziców, potem
dzieci, a na końcu nawet całe moje życie. „Kto chce znaleźć swe życie, straci je” - powiada. Kto samego siebie
uważa za tak ważnego, że wszystko inne przestaje się
w ogóle liczyć, ten straci siebie, a więc to, co dla niego
najważniejsze na świecie. Tak po prostu nie powinno
być. A zatem musi istnieć jeszcze coś ważniejszego.
A tym czymś nie są rodzice ani dzieci, ani praca, ani
pieniądze... Tym, co najważniejsze, jest miłość. Kto
chce miłować i chce być kochany, nie może po prostu
przejść tak sobie obok Boga i Jezusa. Dlatego Jezus
stawia siebie na pierwszym miejscu. Miłość bowiem
jest taka, jakie było Jego życie. Także dzisiaj.
Niedziela XIV Zwykła W Ciągu Roku
– 3 lipca 2011
Mt 11,25–30

W

owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roz-



tropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze
kazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie
się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.
Refleksja niedzielna:
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, najpierw być może
czujemy się nieco zdezorientowani. Co myśleć o tym,
że Jezus zaprasza do siebie utrudzonych i obciążonych, żeby ich pokrzepić, a zaraz dodaje, żeby wzięli
na siebie Jego jarzmo i brzemię? To dość normalne, że
niechętnie słuchamy tych, którzy chcą nas przekonać o
konieczności „wzięcia na siebie jarzma”, a wręcz uciekamy od tych, którzy chcieliby nam przydać ciężarów.
W życiu musimy bowiem dźwigać już wystarczająco
wiele brzemion: brzemię choroby, brzemię utraty miejsca pracy i brzemię coraz większych długów, brzemię
nieudanych relacji z innymi, brzemię uciążliwości w
życiu, których nie da się uniknąć, l tak dalej.
A gdy mówi się o jarzmie, wtedy nasuwa się nam
na myśl rodzaj uprzęży w postaci ciężkiej, mocnej ramy
drewnianej, którą zakłada się zwierzętom pociągowym na kark i zmusza się je do ciągnięcia wielkich
ciężarów czy wykonywania ciężkiej pracy. Skojarzenie
to nie budzi w nas przyjemnych uczuć, chociaż wiemy,
że jarzmo pomaga zwierzętom w ciągnięciu ciężarów
i wykonywaniu pracy. Samo więc jarzmo nie jest brzemieniem. Jest użytecznym i pomocnym narzędziem
czy środkiem.
Gdy zatem Jezus mówi, żebyśmy wzięli na siebie
Jego jarzmo, zapewne także chce nam zaoferować
pewien pomocny środek w „ciągnięciu” ciężarów życia
i wywiązywaniu się z ciążących na nas obowiązków.
Jaki to może być pomocny środek? Przecież nie może
chodzić o drewnianą ramę. W Ewangeliach wielokrotnie czytamy, że Jezus w chwilach, gdy odczuwał,
że Jego działalność staje się dla Niego brzemieniem,
odsuwał się od wszystkich, szukał samotności, by móc
odnaleźć spokój duszy w modlitwie do swego Ojca.
Modlitwa jarzmem? Słodkim? Może coś w tym jest.
Modlitwa wprawdzie wymaga dyscypliny, ustalonych
czasów, wyciszenia, a także rezygnacji z tego, co chętnie by się robiło właśnie w tym momencie. Modlitwa
jednak też przywraca równowagę ducha, pozwala
odzyskać siły, wzmacnia, a zatem może też pomagać
nieść brzemiona trudnej codzienności.
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Pewne dawne powiedzenie mówi: „Bóg nie zdejmuje z nas ciężarów, jakie
musimy dźwigać, ale wzmacnia nasze ramiona”. Właśnie o tym mówi dzisiejsza
Ewangelia. Jezus nie obiecuje: „Przyjdźcie do Mnie, a zdejmę z was ciężary, jakie
dźwigacie – uwolnię was od codziennego trudu życia”. Ale powiada: „Niosę
je z wami!” Przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi i wolno nam Mu
zaufać. To Dobra Nowina, która uwalnia nas od mozołu dźwigania każdego
dnia ciężaru wykazywania się sukcesem. Nie musimy już sami przekraczać
ograniczeń naszego życia z wciąż nowymi dowodami sukcesu i zwielokrotnionej wydajności. Przeciwnie, wolno nam jak dzieciom zdać się na Tego, który
ma moc uwolnić nas od wszystkich ograniczeń.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 26 czerwiec 2011
Słowo Boże: 2 Krl 4,8-11.14-16a; Rz 6,3-4.8-11; Mt
10,37-42
Dzisiaj ofiary zbierane do tzw. Puszek na Fundusz
Młodzieżowy Diecezji Ełckiej
PONIEDZIAŁEK Dzień Powszedni,
27 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22
WTOREK Wsp. Św. Ireneusza, b, m,
28 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27
ŚRODA UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 29 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Dzisiaj ofiary złożone na tace przeznaczone są na
potrzeby Stolicy Apostolskiej
CZWARTEK Dzień Powszedni, 30 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA 1 lipiec 2011,
Słowo Boże: Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30
Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów;
Dzisiaj post nie obowiązuje z racji uroczystości
kościelnej;
Spotkanie młodych na Wzgórzu św. Brunona w
Giżycku

Nr 60/2011

SOBOTA Wspomnienie Niepokalanego Serca
NMP, 2 lipiec 2011,
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 3 lipiec 2011
Słowo Boże: Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
PONIEDZIAŁEK Dzień Powszedni, 4 lipiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26
WTOREK Dzień Powszedni 5 lipiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 32,23-33; Mt 9,32-37
ŚRODA Wsp. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej,
dz, 6 lipiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 41,55-57; Mt 10,1-7
Święto Patronalne Apostolstwa Chorych
CZWARTEK Dzień Powszedni, 7 lipiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15
PIĄTEK Wsp. Św. Jana z Dukli, prezb,
8 lipiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
SOBOTA Dzień Powszedni, 9 lipiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 49,29-33;50,15-26; Mt 10,24-33
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 10 lipiec 2011.
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Piąte przykazanie kościelne
Troska o sprawy materialne Kościoła
Zawiera się tu nieodmiennie wspaniała praktyka Kościoła starożytnego (świadectwem są chociażby teksty z Dziejów Apostolskich), nakazująca
przynosić na Mszę św. zwyczajne dary, z których
część przeznaczano jako materię Eucharystii, a pozostałe rozdzielano potrzebującym. Świadomość
biedy ludzkiej nakazywała również Ojcom Kościoła
– za wzorem samego Chrystusa – rozważać: „który
bogacz może być zbawiony”. Wskazywano bardzo jasno, że dobra materialne dane są w ludzkie
ręce, by były rozdzielane potrzebującym. To jest
obowiązek. Dodawano do tego refleksję, że tak
naprawdę biedak czyni łaskę obdarowującemu
go. Jakże wspaniale odpowiadają tej prawdzie
słowa z Dziejów Apostolskich: „Więcej szczęścia
jest w dawaniu aniżeli w braniu” (20, 35), które
Jan Paweł II uczynił niegdyś motywem przewodnim swego Orędzia na Wielki Post. Troska ta jest
aktualna dopóty, dopóki są ludzie biedni. Chrystus
natomiast zapewnia nas, że tych zawsze będziemy
mieli między sobą.
Pytanie, które musimy sobie postawić, związane jest z miejscem, jakie sobie wyznaczamy. Czy
staję po stronie tych, którzy „powinni dawać”, czy
też tych, którzy są biedni i „powinni otrzymywać”?
W dość powszechnie panującym niedostatku okazuje się, że uczynki miłosierne co do ciała nie są
nam obce. Ciekawe jest to (ale i zastanawiające),
że właśnie ludzie najmniej zamożni mają też najmocniej rozwiniętą cnotę „dawania” („głodnych
nakarmić, spragnionych napoić…”). Oczywiście,
jest również wiele osób dobrze sytuowanych, które
doskonale spełniają wolę Chrystusa.
W ramach tejże troski funkcjonują najróżniejsze stowarzyszenia kościelne niosące pomoc
potrzebującym. Na pierwszy plan wysuwa się działalność ośrodków Caritas. Warto jednak pamiętać,
że od wieków taką pomoc świadczyły (i świadczą)

parafie, bractwa i stowarzyszenia kościelne. Trudno byłoby je wszystkie wymienić. Pytanie, jakie
sobie powinniśmy zadać, to problem naszego zaangażowania w tego rodzaju pomoc ofiarowaną
Kościołowi w konkretnym człowieku.
Troska o świątynię i parafię, o diecezję
i Kościół powszechny
Tytuł jest mało precyzyjny, ale chodzi tu głównie o zewnętrzny kształt budowli i dzieł kościelnych. Czasy komunistyczne nauczyły nas, że całość
troski o świątynię, plebanię, sale katechetyczne
należy do księdza proboszcza. Trudno jest dzisiaj,
gdy żyjemy w demokracji, przekonać wiernych do
włączenia się chociażby we współdecydowanie
i współodpowiedzialność za budowę, remonty.
Sytuacja jest, oczywiście, różna w różnych parafiach, niemniej Kościół stara się przez tworzenie
rad parafialnych uczynić tę troskę czymś zwyczajnym i powszechnym.
Wyrazem naszego zaangażowania na pewno
są: zainteresowanie się stanem budynków kościelnych, chętne udzielanie pomocy przy podejmowanych w parafii pracach (zwyczajne porządkowanie
cmentarza, sprzątanie kościoła), składanie ofiar na
tacę (to nie jest własność księdza i nie ma sensu
mówienie, że „księdzu nie dam, bo on i tak jest
bogaty”; ponadto ważne jest zwrócenie uwagi
na rzucanie na tacę nawet maleńkich sum przez
dzieci i młodzież – jeśli teraz tego nie robią, nigdy
nie nauczą się ofiarności), regularne wnoszenie
ustalonych składek itp.
Wszystko, co odnosi się do parafii, dotyczy
również diecezji i całego Kościoła. W ten sposób
wspieramy inicjatywy Księdza Biskupa czy samego Ojca Świętego, pomagamy budować kościoły,
szpitale, szkoły w krajach misyjnych. Zawsze najistotniejsze jest dawanie „z serca” – bez przymusu
i ponaglania.

Ogłoszenie:

Organizujemy wyprawę autokarową pielgrzymkowo-turystyczną do Medjugorie (Bośnia
i Hercegowina) oraz do Chorwacji w dniach 5-14.09.2011. Koszt wyprawy około 400 EURO (płatna
równowartość w PLN). Będzie to wyprawa o wymiarze duchowym, religijnym (pobyt w Medjugorie
– miejscu objawień Matki Bożej), ale także o wymiarze turystyczno–wypoczynkowym w Chorwacji
nad Adriatykiem. Zapisy i szczegóły u proboszcza. Zachęcam do wspólnej wyprawy.
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Strój do Kościoła
Okres lata sprawia, że plażowe stroje zaczynają
królować na ulicach, w biurach, ale także i w kościele; rozpoczyna się rewia mody plażowej. Ubiór
to sprawa osobista, że nie powinniśmy zwracać
uwagi na odsłonięte brzuchy, nagie plecy, dekolty
jak z okładki wulgarnych pism.
Każdy, kto w okresie lata był w Częstochowie,
Licheniu itp., wie, że wejście do Kościoła, czy to na
zwiedzanie, czy to na nabożeństwo, można jedynie w odpowiednim stroju. Obsługa stanowczo
nie wpuści osoby w krótkich spodniach czy kusej
spódniczce i koszulce na ramiączkach. Kościół
jest miejscem szczególnym - miejsce spotkania z
Bogiem, miejscem modlitwy, wyciszenia, skupienia. Odpowiedni strój jest oznaką szacunku dla
Pana Boga i dla osób tam przychodzących i dla
miejsca, które jest przeznaczone dla Pana Boga.
O tym, że kogoś czcimy i szanujemy, świadczy
nasz strój. Na oficjalne spotkanie ubieramy się
nie tylko przyzwoicie, ale i elegancko. Przez to,
jak ubieramy się do kościoła, świadczymy o tym,
kim dla nas jest Bóg.
Świątynia jest domem Boga. Jeżeli z wiarą
przekraczamy jej próg zastanówmy się choć przez
chwilę, czy nasz wygląd - ubiór w sposób właściwy
wyraża szacunek należy nie tylko miejscu i ludziom
w nim zgromadzonym, ale przede wszystkim
Temu, którego przyszliśmy uczcić i wielbić.
Na oficjalne, uroczyste spotkanie z Panem Bogiem, ubieramy się tak, jak tego wymaga sytuacja;
a więc Msza święta jest spotkaniem oficjalnym,
uroczystym i w niej udział domaga się, aby strój
był odpowiedni. Gdy wybieramy się na: przyjęcie,
imieniny, koncert ubieramy się elegancko i odpowiednio do miejsca tam zgromadzonych. Wielu
ludzi rozumie dobrze zasadę mówiącą o tym, że
człowieka kulturalnego obowiązuje także kultura
ubioru, a więc inaczej na plażę, inaczej po zakupy,
na działkę, trening a jeszcze inaczej do kościoła.
Jadwiga

Jubileusz
26 czerwca Siostra Barbara, kustoszka
Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej obchodzi jubileusz 50 lecia ślubów zakonnych.
Msza św. dziękczynna odprawiona będzie
o godz. 11.30.
Niech dobry Bóg obdarza czcigodną Siostrę wszelkimi łaskami, a Matka Boska w cudownej figurze Pani Sejneńskiej, niech otacza
ją swym płaszczem opiekuńczym.
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Wspomnienie
św. Antoniego z Padwy
– 13 czerwca 2001

W Padwie św. Antoniego, doktora Kościoła.
Urodził się w Lizbonie i dlatego gdzieniegdzie
nazywają go Antonim Portugalskim. W piętnastym
roku życia wstąpił do augustinów. W Santa Cruz
otrzymał staranne wykształcenie i wgłębia się w
studium Pisma św. oraz Ojców Kościoła. Na wieść
o męczeństwie misjonarzy franciszkańskich w Maroku zapragnął przywdziać habit Braci Mniejszych
i udać się ich śladem do Maroka. Nie zniósłszy
tamtejszego klimatu, zachorował. Wracając na
okręcie gnanym burzą, dotarł do Sycylii. Po kapitule w Asyżu przebywał na pustelni, póki przypadkiem nie dał się poznać jako świetny kaznodzieja.
Wysłano go wówczas na głoszenie słowa Bożego
i zwalczanie błędnowierców, najpierw na północy Włoch, potem także do południowej Franci.
W latach 1227–1230 był prowincjuszem Romanii.
Przybywszy następnie do Padwy, przez płomienne
kaznodziejstwo i działalność na rzecz ubogich oraz
pojednania zdobył sobie niebywałą popularność.
Wyczerpany pracą, usunął się do Camposampiero,
ale dostrzegając zbliżający się koniec, poprosił o
przeniesienie go do miasta. Zmarł u jego wrót, mając zaledwie około 35 lat. W niespełna rok później
kanonizował go Grzegorz IX. Antoni pozostawił po
sobie zbiory kazań i osnów kaznodziejskich. Z tego
przede wszystkim względu Pius XII ogłosił go w r.
1946 doktorem kościoła.



„TU POŁOWĘ ŻYCIA
SWEGO PRZEBYŁEM
I TU POŁOWĘ SERCA
SWEGO ZOSTAWIAM ‘’
Romuald Jałbrzykowski urodził się 7 lutego 1876 roku w miejscowości Łętowo–Dąb w
diecezji sejneńskiej, powiat Wysokie Mazowieckie
w rodzinie Feliksa i Rozalii z Krajewskich. Był czwartym z pięciorga dzieci Jałbrzykowskich. Został
ochrzczony w kościele parafialnym w Kołakach.
Wychowany w duchu i tradycji patriotycznej, w
powinności służenia Ojczyźnie. W rodzinie panowała odpowiednia atmosfera duchowa stanowiąca klimat dla rozwoju cennych przymiotów
późniejszego kapłana i biskupa.
Dewizą w rodzinie Jałbrzykowskich było hasło:
„O jak słodko i szlachetnie jest umrzeć za Ojczyznę”.
Pierwszą szkołą Romualda była szkoła elementarna w Kołakach. Następnie uczył się w gimnazjum
gubernialnym w Łomży o profilu klasycznym.
Uczył się dobrze, a będąc w klasach starszych
gimnazjum sam udzielał korepetycji młodszym
kolegom. Tutaj spotkał się z ostrością rusyfikacji,
jakiej została poddana ówczesna polska młodzież
szkolna. Część wakacji spędzał u wuja księdza Pawła Krajewskiego, który w kurii biskupiej w Sejnach
pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Pobyty
wakacyjne w Sejnach z początku dotyczyły pomocy wujowi w pracach administracji kościelnej.
Współuczestnictwo w życiu religijno – duchowym,
jakie istniało w ówczesnych diecezjalnych Sejnach,
obudziło chęć studiowania w miejscowym seminarium. Sytuacja materialna rodziny nie pozwalała
na kontynuację dalszej nauki, mimo ogromnych
chęci kształcenia, jakie wykazywał młody Romuald. Wuj widząc szczere pragnienie kontynuowania nauki siostrzeńca stawia mu warunek, jeżeli
zda egzamin celująco do seminarium w Sejnach, to
podejmie się finansowania czesnego przez cztery
lata nauki.
Jesienią 1893 r. Romuald zdaje celująco egzaminy do Seminarium Duchownego w Sejnach.
Lata studiów w seminarium to także spotkanie się z realiami narastania ruchu emancypacji
narodowej wśród części wiernych diecezji sejneńskiej narodowości litewskiej. Przez radykalizm
tego społeczno – narodowego ruchu, następuje


załamanie się ukształtowanego w dobie pierwszej
Rzeczpospolitej dobrosąsiedzkiego współistnienia osadnictwa narodowości litewskiej i polskiej.
Problemy te stopniowo także ujawnią się w życiu
społeczno – religijnym kurii biskupiej w Sejnach.
Mimo szerzącej się ogólnej wrogości narodowej,
osobiste przymioty młodego Romualda oraz poczucie wspólnoty zjednywały mu wielu przyjaciół
wśród kleryków narodowości litewskiej uczących
się w seminarium. Rok 1898 był ostatnim rokiem
jego pobytu w Seminarium Duchownym w Sejnach. Z rąk biskupa Baranowskiego przyjął święcenia subdiakonatu i diakonatu. Dalsze studia kontynuował w Akademii Duchownej w Petersburgu. Po
otrzymaniu święceń kapłańskich wraca do diecezji
sejneńskiej i jest wikariuszem w Wąsoszu, a następnie kapelanem biskupa Baranowskiego.
Służy często pomocą biskupowi Baranowskiemu w jego intensywnych pracach lingwistycznych
nad tłumaczeniem dokumentów kościelnych na
język litewski. Jako osoba znająca kilka języków:
grekę, łacinę, francuski, niemiecki, rosyjski, hebrajski i litewski jest bardzo przydatna biskupowi przy
jego fundamentalnej pracy nad przekładem Pisma
Świętego na język litewski.
Od 1903 roku zostaje wykładowcą w seminarium duchownym w Sejnach. Staje się także
promotorem ruchu spółdzielczego jako formy
solidaryzmu społecznego w przezwyciężaniu
ubóstwa i zacofania cywilizacyjnego. Nawiązuje
współpracę z wybitnymi propagatorami spółdzielczości w Wielkopolsce i Galicji i sprowadza literaturę w tym zakresie. Sejny odwiedzają liczni przedstawiciele tego ruchu, między innymi Stanisław
Wojciechowski późniejszy prezydent RP. Powstaje
spółdzielnia „Gospodarz” która na terenie całego
dawnego powiatu sejneńskiego rozwija działalność gospodarczą i skutecznie broni przed spekulacyjnym handlem powodującym wyzysk ekonomiczny najuboższych warstw społecznych. Na
początku powstaje magazyn handlowy w Sejnach,
a następnie filie w Wiejsiejach i Lejpunach.
(dokończenie w następnym numerze)
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Moje
spotkania
z Karolem
Wojtyłą
olejny raz spotkałam się z Piotrem naszych czasów w lutym 2001 roku, kiedy pojechałam do Wiecznego Miasta z
pielgrzymką z okazji nominacji kardynalskiej
dwóch arcybiskupów: M. Jaworskiego, obrządku rzymskokatolickiego i Lubomira Huzara, obrządku grekokatolickiego. 22.11.2001
Papież przyjął gości kardynałów na audiencji
w Sali Klementyńskiej. Życzył sobie też, aby
grupa z Ukrainy była ostatnia. Chciał z nami
dłużej porozmawiać.
Nie zapomnę tego spotkania: patrzyłam
na Niego, a ksiądz biskup Marcjan Trofimiak,
ordynariusz Łucka, mówił Ojcu Świętemu
kilka słów o każdej osobie, którą znał. Nie
ukrywam, usłyszałam na swój temat same
komplementy. Papież zapytał mnie, skąd
pochodzę i kiedy wstąpiłam do Rodziny Fełińskiego, dziś świętego (Rzym, 11.X.2009).
Odpowiedziałam, że jestem poznanianką,
wstąpiłam do Zgromadzenia w 1955 roku
w Warszawie, byłam i jestem bardzo szczęśliwa. Najdłużej pracowałam jako katechetka na
Suwalszczyźnie, około 20. lat, w Augustowie
i w Sejnach.
Wówczas Papież wytężył wzrok i powiedział: „Tam jest tryptyk, którego byłem współkoronatorem...” Niesamowita pamięć! A ja,
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ośmielona, przypomniałam Mu wieczór przy
ognisku i ten skok przez ogień. Roześmiał się
i powiedział: ,,To było dawno”. Nasza grupa
została do końca w sali, Papież rozmawiał
z nami, stawiał pytania, śpiewaliśmy po polsku i po ukraińsku „Mnochaja lita”. Dostąpiłam wielkiego wyróżnienia: ksiądz biskup
Trofimiak (na zdjęciu: stoi przy mnie, widać
Jego ręce) poprosił, abym przemówiła do
Papieża w imieniu grupy. Podziękowałam za
spotkanie, wyraziłam radość katolików obydwu obrządków ze zbliżającej się pielgrzymki
papieskiej do Kijowa i Lwowa, mówiłam o
rozwijającym się Kościele. Nie zapomnę Jego
uśmiechu, ciepłego spojrzenia i zainteresowania Ukrainą.
Modląc się o Jego beatyfikację, polecałam
Mu katolików ukraińskich z ich pasterzami;
prosiłam o wiarę dla tego umęczonego narodu.
Z największą ufnością polecałam Mu
wstawiennictwo przed Bogiem za narodem
polskim, aby wyjednał nam głęboką wiarę,
zgodę i patriotyzm.
s. Teresa Olesik
(pracowała wiele lat w Sejnach jako katechetka)



Bazylika Mniejsza

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

Zapowiedzi przedślubne:

– Grzegorz Dąbrowski, kawaler, Łumbie,
Parafia tutejsza i Alicja Gibas, panna, Szlinokiemie, Parafia Puńsk.
– Adam Skupski, kawaler, Berżniki, Parafia
Berżniki i Karolina Kisiel, panna, Radziucie,
Parafia tutejsza.
– Dariusz Pietuszko, kawaler, Klejwy, Parafia tutejsza i Dorota Sobolewska, panna,
Suwałki, Parafia św. Aleksandra.

W Sakramencie Bierzmowania

18/06/2011 otrzymali dary Ducha Świętego
przez posługę J.E. Bpa Romualda Kamińskiego:
Szymon Anuszkiewicz, Joanna Bartosiewicz,
Mateusz Bartosiewicz, Natalia Chmielewska, Monika Cicińska, Barbara Czeropska, Monika Czeropska, Mateusz Czeropski, Łukasz Czokajło, Paulina
Dejnerowicz, Anna Delnicka, Piotr Dziemido, Karol
Ejdulis, Patryk Forencewicz, Sebastian Gobczyński, Beata Gołąbek, Kacper Gołębiewski, Joanna
Grablun, Paweł Grablun, Marcin Gryniewicz, Anna
Jachimowicz, Katarzyna Jasińska, Patryk Jodzis,
Dominika Jurgielanis, Kamil Kamiński, Dominik
Karłowicz, Kamil Kasprzycki, Maciej Kąkolewski,
Bogumił Kochański, Laura Kołakowska, Katarzyna
Koncewicz, Anna Konopko, Natalia Kruszyłowicz,
Wojciech Krzesicki, Robert Kucharzewski, Anna
Kuklewicz, Sylwia Leszczyńska, Norbert Liszewski,
Damian Luto, Elżbieta Luto, Justyna Luto, Sylwester Majewski, Elżbieta Maksimowicz, Krzysztof
Małkiński, Natalia Masianis, Agata Matulewicz,
Jolita Matulewicz, Natalia Matulewicz, Adrianna Milewska, Iwona Milewska, Laura Milewska,
Monika Misiukanis, Wojciech Moczulewski, Rafał
Moroz, Izabela Myszczyńska, Norbert Namiotko,
Mikołaj Nazaruk, Magda Olszewska, Marek Ołów,
Łukasz Pankiewicz, Jerzy Pieciukanis, Rafał Pienkiewicz, Robert Pienkiewicz, Leszek Pietruszkiewicz,
Maciej Polkowski, Agnieszka Radzewicz, Żaneta
Raglis, Adam Rutowicz, Klaudia Rybczyńska, Miłosz Rybczyński, Urszula Salwecka, Monika Sekura,
Malwina Sidorowicz, Luiza Sienkiewicz, Ewelina
Sikorska, Monika Sofińska, Maciej Sokołowski,
Aneta Staśkiel, Paweł Sudnik, Piotr Szkarnulis,
Gabriela Tomczyk, Paweł Tomkiewicz, Radosław
Warakomski, Dominika Zawadzka, Sebastian Zubowicz, Elżbieta Żegarska.



Sakrament małżeństwa:

11/06/2011
Renata Czernialis i Gintaras Baigys
Iwona Draugialis i Sylwester Jasiński

Sakrament Chrztu Świętego:

12/06/2011 Tomasz Statkiewicz, Maciej Fiedorowicz,
Joanna Wysocka, Marcel Wołongiewicz
19/06/2011 Paweł Namiotko

Odeszli do wieczności:

Piotr Czarkowski, Sejny (l. 72) zm. 11/06/2011
Oliwia Sewastynowicz, Sejny (noworodek) zm.
17/06/2011

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło
127 rodzin na sumę 12 860 zł
Radzwiłko Zdzisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego
Kluza Jan Janina,Sejny, Parkowa
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego
Koneszko, Przeborowscy,Posejny
Zianowicz Alicja i Czesław,Sejny, Nowa
Tur Krzysztof Teresa,Sejny, Konopnickiej
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny, Nowotki
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Kasjanow Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Sianowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Andrukanis Kazimierz Zofia,Świackie
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa
Ziniewicz Regina, Waldemar, Krzysztof, Posejanka
Deniusz Kazimierz Halina,Sejny, W. Polskiego
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Twardowscy Czesław Czesława,Sejny, Grodzka
Wołongiewicz Andrzej Danuta,Sejny, Młynarska
(cd - na stronie 11)
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Przeżywamy oktawę Bożego Ciała. Codziennie wieczorem łączymy sprawowanie Eucharystii
z procesją eucharystyczną przed kościołem, litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dzisiaj procesja będzie po Mszy św. o godz. 11.30. Zakończenie oktawy we czwartek z procesją,
błogosławieństwem wianków z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwem dzieci. Zapraszamy rodziców z dziećmi, zwłaszcza z najmłodszymi. Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, do takich bowiem należy Królestwo Boże”. Więc przyprowadźcie dzieci, aby można było
im pobłogosławić.

2

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała. Wieczorem
w czasie nabożeństwa zawierzymy nasze rodziny i całą Parafię Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Z racji uroczystości post nas nie obowiązuje.

3

W sobotę, 2 lipca, w pierwszą sobotę nowego miesiąca przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Uczcijmy Tę, która jest wzorem miłości do Boga i
ludzi. Przypominamy, że w każdą sobotę nowenna do Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej. Mamy
wiele trudnych spraw, często jesteśmy bezradni i po ludzku sądząc niewiele albo nic nie można
zrobić. Mamy przecież przemożną Orędowniczkę u Tronu Boga, Maryję, do której kierujmy nasze
prośby, błagania, a także dziękczynienia. Wypisujmy je na kartkach i wrzucajmy do skarbony obok
kaplicy Matki Bożej, a my będziemy w tych intencjach prosić Matkę Bożą o potrzebne łaski. W
pierwszą sobotę modlitwa za matki oczekujące potomstwa i za dzieci jeszcze nienarodzone, a
zagrożone zabiciem w łonie matek.

4

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca zbierane są przy kościele ofiary do skarbon na dożywianie najbiedniejszych z nasze Wspólnoty. Dzięki tym ofiarom Parafialny Zespół Caritas może
przygotowywać codzienne zupy dla biednych. Bóg zapłać za każdą, choćby skromną ofiarę.

5

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła przypada w środę, 29 czerwca. To są dwa
filary, na których opiera się Kościół. Warto za ich przyczyną modlić się za Kościół, za Papieża,
za pasterzy Kościoła. Dodatkowa Msza św. o godz. 10.00. Taca przeznaczona na potrzeby Stolicy
Apostolskiej. Tego dnia składamy najserdeczniejsze życzenia naszym Solenizantom, obu wikariuszom: księdzu Piotrowi Swędrowskiemu i ks. Piotrowi Mozyro. Życzymy Bożego błogosławieństwa
w życiu i posłudze kapłańskiej i obfitości łask wypraszanych przez Maryję, naszą Panią Sejneńską.
Niech św. Piotr otoczy swoją przemożną opieką.

6
7

Pierwsza niedziela lipca to okazja modlitwy o dar Bożego miłosierdzia dla świata, dla
grzeszników, dla naszej Parafii. Po sumie koronka do Bożego Miłosierdzia.

Kancelaria parafialna mieści się w pomieszczeniu dawnej salki katechetycznej przy wejściu
do zakrystii i w czasie wakacji czynna będzie we wtorek i piątek od 9.00 do 10.30 i od 15.30
do 17.00. W związku z remontem plebanii funkcjonuje tylko jeden numer telefonu: 87 5162830.

8

Przypominamy, że chrzest dzieci odbywa się na Eucharystii w II i IV niedzielę miesiąca o
godz. 10.00. Na dwa tygodnie wcześniej trzeba zgłosić dziecko do Chrztu przedstawiając
akt urodzenia dziecka z USC i podać dokładne dane rodziców i chrzestnych. Jeśli chrzestni są
spoza naszej Parafii powinni dostarczyć świadectwo moralności od swego proboszcza. Katecheza
przed chrztem odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 16.45.
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Intencje mszalne 26.06 – 10.07.2011 r.
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 26 czerwca 2011
07:00 +Grzegorz Biziewski i z rodz. Budukiewicz
08:30 +Rafał Rupiński (greg)
10:00 +Maciej Buchowski (23 rocz.)
11:30 O błog. Boże dla Janiny i Mariana Czokajło
w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
13:00 (LT): +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Władysław Wasilewski +Cecylia +Danuta Pieczulis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna Kozakiewicz
PONIEDZIAŁEK, 27 czerwca 2011
06:30 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Władysława Sznejkowska
08:00 +Władysław +Antoni Zdancewicz
08:00 +Ks. prałat Kazimierz Gacki (3mc)
17:30 +Aniela Warakomska (10mc)
17:30 +Władysław Derdzikowski
17:30 +z rodz. Miszkielów +Jan +Władysława
WTOREK, 28 czerwca 2011
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Ireneusza Okulanisa w dniu imienin
08:00 +Władysław Cichanowicz
08:00 +Biruta Jasiewicz (2mc)
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
17:30 +Antoni Grażulewicz (5mc)
17:30 +Romuald Jakubowski (5mc)
17:30 +Władysława +Jerzy Gromek +Eugenia Bielecka
ŚRODA, 29 czerwca 2011
Urocz. Św. Apostołów Piotra i Pawła
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Emilii Wowak
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Piotr Hołubowicz (26 rocz.)
08:00 +Marianna +Antoni Szlaużys
10:00 +Piotr +Paweł Wróblewscy
17.30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Piotr Wojciechowski
17:30 +Piotr +Józef +Anna +Marcin z rodz. Kewlek
CZWARTEK, 30 czerwca 2011
06:30 +Czesława Ciesińska (3mc)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anieli Sienkiewicz
08:00 +Robert Czeszkiewicz +Józef +Helena +Antonina +Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Adela Mrozicka (6mc)
17:30 +Rafał Rupiński (greg)
17:30 +Bronisław Warakomski (7 rocz.)
PIĄTEK, 1 lipca 2011
06:30 +Halina Andrulewicz
06:30 +Marianna +Antoni Zubowicz +Józef Korbacz

10

08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Małgorzata Korzecka (4 rocz.) +Mieczysław
09:00 LT: +Jerzy +Julia Leonczyk
17:30 +Halina Namiotko
17:30 +Marian +Anna Masianis i ich rodzice
SOBOTA, 2 lipca 2011
06:30 +Kazimierz Wilkiel (22 rocz.) +Natalia +Helena
06:30 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Julia Sienkiewicz (5 rocz.)
08:00 +Aleksandra (24 rocz.) +Józef z rodz. Jarzębowiczów
08:00 +Antoni +Helena Wydro
17:30 +Wiktoria Jakimowicz +Kazimierz
17:30 +Józef Makarewicz
NIEDZIELA XIV W CIĄGU ROKU, 3 lipca 2011
07:00 +z rodz. Mroczek
Kaplica Sióstr: 07:30 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:30 +Weronika +Antoni +Jan Raglis.
10:00 +Władysław +Stanisława Kubylis
Żegary 10:00 LT Za parafian
11:30 Dziękczynna w 20 rocz. ślubu Zofii i Dariusza
Dziemitko i o błog. Boże dla rodziny
13:00 (LT): +Witold +Józef +Stefania Żukowscy
+Piotr +Aniela +Antoni
Krasnowo: +Stanisław Łepkowski i jego rodzice
17:30 +Stefania +Józef +Aleksander
PONIEDZIAŁEK, 4 lipca 2011
06:30 O błog. Boże w 37 rocz. ślubu Józefa i Haliny
Rutkowskich i dla rodziny
08:00 +Eugeniusz Raudonowicz (4 rocz.)
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Józef Alboszta (11 rocz.)
17:30 O błog. Boże i miłość w 3 rocz. ślubu dla Katarzyny i Marcina Gałażyn oraz ich córki Amelii
17:30 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
WTOREK, 5 lipca 2011
06:30 +Teresa Pawlik Okulanis (2 rocz.)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członków Żywego Róż. z Kielczan
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Kazimierz Basiaga i z rodz. Markiewiczów
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Franciszka Polakowska-Gaus (2 rocz.) +Władysław +Jan +Edmund z Polakowskich
ŚRODA, 6 lipca 2011
06:30 +Wincenty Pietruszkiewicz (4 rocz.)
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Wincenty Niewulis (11mc) +Anna i zm. z
rodziny
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08:00 +Jan Sojko (10 rocz.)
17.30 +Romuald Radzewicz
17:30 +Stefan Kaufman (2 rocz.)

Wiesław Janusz Mikulski
z cyklu „Przypływ światła”

CZWARTEK, 7 lipca 2011
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Danuty w 50 rocz.
urodz. i dla rodziny
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Tadeusz Okulanis
08:00 +Antonina (12 rocz.) +Józef Rybczyńscy
17:30 +Aniela +Władysław Tomczyk

pomóż mi przetłumaczyć miłość
na język prostych
szarych godzin
gdy na żarówkach zbiera się
wciąż kurz
gdy zegarki krzyczą: idź
gdy schodząc z trzeciego pietra
mijam oplutą klatkę
zapałki i pety
gdy z jazgotem rusza
koło mnie samochód
i w deszczu tnąc kałuże
zbryzguje mnie błotem
gdy dzieci rodzą dzieci
a ojcowie krzycząc
wydaj ą rozkazy
gdy z prawie pustym portfelem
mijam setki luksusowych aut
gdy na ziemi wśród błota
leży pijany bliźni...
gdy... gdy...

PIĄTEK, 8 lipca 2011
06:30 +Wiktoria (56 rocz.) +Wincenty +Jan z rodz.
Dąbrowskich
06:30 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Julia Gaus
08:00 +Anna +Zygmunt +Jadwiga Wołukanis
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Karoliny w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Stanisław Grzędziński (7mc)
SOBOTA, 9 lipca 2011
06:30 +Jerzy +Magdalena Buraczewscy
08:00 +Edmund Koronkiewicz (13 rocz.) +Aniela
+Piotr
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Weronika Okulanis
17:30 +Anna +Jadwiga +Józef Dąbrowscy
17:30 +Zenon Kisielewski (2mc)
17:30 +Janina +Feliks Zagórscy
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 10 lipca 2011
07:00 +Zofia +Bolesław Milewscy
08:30 +Józef Korzeniecki
10:00 +Józef +Zofia Szyryńscy i zm. z rodziny Lewkiewiczów, Buchowskich i Szyryńskich
11:30 +Anna (11 rocz.) +Antoni (9 rocz.) Czakis
13:00 (LT): +Anna Masianis +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz
Krasnowo: +Szczepan Poświatowski (greg)
17:30 +Anna Wołyniec (2 rocz.)

Intencje modlitwy na lipiec
Ogólna:
Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia
cierpień fizycznych i duchowych chorych na AIDS,
zwłaszcza w krajach najuboższych.
Misyjna:
Aby siostry zakonne, pracujące na terenach misyjnych, były świadkami radości ewangelicznej
i żywymi znakami miłości Chrystusa.
Nr 60/2011

Ofiarodawcy na remont
Żynda Stanisław Grażyna,Łopuchowo
Milewscy Marian Marianna,Zaruby
Kamiński Franciszek,Klejwy
Kaufman Wioleta,Iwanówka
Luto Marian Beniturda,Sejny, Łąkowa
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Witkowscy Czesław Helena,Sejny, Młynarska
Chraboł Marianna Alicja,Sejny, 11 Listopada
Zajko Franciszek Zofia,Sejny, Elektryczna
Korzeccy Stanisław Helena Ropel Bernarda,Sejny,
Wojska Polskiego
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Czeszkiewicz Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Galińscy Krzysztof Bożena,Stabieńszczyzna
Gryziewicz Radosław Agnieszka,Sejny, Konarskiego
Ludorf Krzysztof Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Miszkiel Ryszard Zofia,Skustele
Miszkiel Weronika,Skustele
Domel Jadwiga, Dziemido Marianna, Sejny, Zawadzkiego
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Z ŻYCIA PARAFII

Patriotyczna uroczystość

odsłonięcia i poświęcenia monumentu upamiętniającego
katastrofę pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Fot.: „GFT” Studio Filmu i Reklamy

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