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MOC SŁOWA
Niedziela XIX Zwykła W Ciągu Roku
– 7 sierpnia 2011
Mt 14,22–33

G

dy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby
się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od
brzegu, mio-tana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży noc-nej przyszedł do nich,
krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba-czywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to
zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił
do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. Na to
odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie”. A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je-zusa. Lecz na widok silnego wiatru
uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj
mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił
go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy
wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli
w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie
jesteś Synem Bożym”.
Refleksja niedzielna:
Jak Jezus tego dokonał? Jak to możliwe, że
szedł sobie po jeziorze? Pewien żart opowiada o
trzech profesorach teologii, którym wydawało się,
że mogą zrobić to, co sam Jezus. Niestety, wszyscy
trzej, jeden po drugim, poszli na dno jak kamień.
Jedynie czwartemu udało się pochodzić po wodzie,
bo w przeciwieństwie do tamtych wiedział, gdzie tuż
pod powierzchnią wody znajdują się kamienie, na
których można oprzeć stopy. Cud Jezusa pozostanie
tajemnicą, nawet jeśli może posłużyć za dobrą okazję
do strojenia sobie żartów. Piotrowi udało się przecież
zrobić kilka kroków, a może nawet nie tylko kilka, bo
doszedł do Jezusa. Dopiero wtedy uląkł się silnego
wiatru i zaczął tonąć. Jezus nie mógłby go chwycić,
gdyby nie był tuż przy Nim. O co zatem właściwie
chodzi w tym ewangelicznym opowiadaniu?
Wydaje się, że chodzi w nim o ciszę w czasie
burzy. Nawet w czasie największych burz ci, którzy
ufają Jezusowi, spoglądają na Niego, mocno się Go
trzymają, mają szansę doświadczać ciszy. Utonięcie
grozi im dopiero wtedy, gdy zaczynają wątpić. Ale
nawet do tych już tonących, Jezus wyciąga w porę



rękę. Zresztą zawsze ją podaje. A najpewniej można
się jej uchwycić w chwilach największej wewnętrznej
ciszy. Można ją uchwycić, okazując wdzięczność.
Niczego nie zawdzięczam samemu sobie – to najcenniejsza i najbardziej zbawienna myśl w doświadczanej wielkiej ciszy. Kto pamięta o niej podczas
burz codzienności, nie utonie. Zdąży spojrzeć na
Tego, który trzyma w swojej ręce początek i koniec
naszego życia.

Niedziela XX Zwykła W Ciągu Roku
– 14 sierpnia 2011
Mt 15,21–28

J

ezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto
kobieta kananejska, wyszedłszyz tamtych
okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu
Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez
złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani
słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie
i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On
odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła,
upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb
dzieciom i rzucić psom”. A ona odrzekła:„Tak, Panie,
leczi szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze
stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział:
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się
stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została
uzdrowiona.
Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od przedstawienia nieszczęścia, jakie dotknęło pewną matkę.
Jej córka jest ciężko dręczona przez złego ducha,
a ona nie może jej pomóc, czuje się całkiem bezradna. Głośno więc błaga Jezusa o pomoc. Jej sytuację
komplikuje fakt, że jest Kananejką, a nie Żydówką.
Między innymi znaczy to, że jest „poganką” i nie
podziela tych samych wyobrażeń wiary co Jezus,
jest obca. Ciekawe, jak Jezus z nią się obejdzie? Czy
wysłucha jej błagalnej prośby? Przyszła do Niego,
bo był już znanym uzdrowicielem, potrafił pomóc
wielu ludziom w trudnych sytuacjach i ich uzdrowić.
Ale teraz milczy. Uczniowie denerwują się, a zrozpaczona poganka nie myśli przestać błagać o ratunek
dla swej córki.
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Sytuacja wydaje się patowa, zwłaszcza po słowach Jezusa, że został posłany tylko do swoich braci i sióstr w wierze. Na szczęście Jezus wdaje się w
rozmowę ze zrozpaczoną kobietą. Dzięki temu całe
to opowiadanie nabiera cech pouczającej historii,
w której Jezus, nauczyciel, także się czegoś uczy od
owej poganki i uzdrawia jej córkę. Być może Jezus
potrzebował tego spotkania, aby pełniej zrozumieć
swoją misję. W każdym razie dzięki tej pogance przekroczył pewne granice, narzucone przez narodowe,
ideowe i religijne idee.
My również potrzebujemy innych ludzi, aby
poznać siebie i swoją „misję”. Chciejmy uważniej
przysłuchiwać się temu, co inni mają nam do powiedzenia o nas samych i o naszej misji.

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 pobożną 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 Apostołowie 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 wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów
ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc.”

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 7 sierpnia 2011
Słowo Boże: 1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
PONIEDZIAŁEK, 8 sierpnia 2011,
Wsp. św. Dominika, prezbitera
Słowo Boże: Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
WTOREK, 9 sierpnia 2011,
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein), dz, męcz, Patronka Europy
Słowo Boże: Oz 2,16-22; Mt 25,1-13
ŚRODA, 10 sierpnia 2011,
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; J 12,24-26
CZWARTEK, 11 sierpnia 2011,
Wsp. św. Klary, dziewicy
Słowo Boże: Joz 3,7-17; Mt 18,21-19,1
Zakończenie XIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Ełckiej na Jasną Górę
PIĄTEK, 12 sierpnia 2011,
Wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak
Słowo Boże: Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za rozbite małżeństwa
SOBOTA, 13 sierpnia 2011, Wsp. św. Męczenników Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera
Słowo Boże: Joz 24,14-29; Mt 19,13-15
Pielgrzymka w intencji trzeźwości do Sanktuarium
MB w Studzienicznej

Dziś taca na Fundusz Pomocy Kapłańskiej Diecezji
Ełckiej. Dzień modlitw za pomordowanych w obozach koncentracyjnych, więzieniach i łagrach.
PONIEDZIAŁEK, 15 sierpnia 2011, Urocz. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (MB Zielnej)
Słowo Boże: Ap 11,19.12,1.3-6.10; 1Kor 15,20-26;
Łk 1,39-56
Błogosławieństwo ziół i kwiatów. Rocznica „Cudu
nad Wisłą” (1920) i Święto Wojska Polskiego.
WTOREK, 16 sierpnia 2011,
Wsp. św. Stefana Węgierskiego, króla
Słowo Boże: Sdz 6,11-24; Mt 19,23-30
XXVI Światowe Dni Młodzieży w Madrycie
ŚRODA, 17 sierpnia 2011,
Wsp. św. Jacka, prezbitera
Słowo Boże: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16
CZWARTEK, 18 sierpnia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Sdz 11,29-39; Mt 22,1-14
PIĄTEK, 19 sierpnia 2011, Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Ełku
Słowo Boże: Rt 1,1.3-6; Mt 22,34-40
SOBOTA, 20 sierpnia 2011,
Wsp. św. Bernarda z Clairvaux, opata i dK
Słowo Boże: Rt 2,1-3.8-11.4,13-17; Mt 23,1-12
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 21 sierpnia 2011
Słowo Boże: Iż 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20

NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 14 sierpnia 2011
Słowo Boże: Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt
15,21-28
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Sierpniowe święto
Fragmenty kazania wygłoszonego przez Bpa Tadeusza Płoskiego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego w urocz. Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2009
w katedrze polowej.

D

zisiaj jest Święto sierpniowe. Przynosimy
do kościoła pierwsze owoce tego lata,
pierwsze kłosy. Przynosimy je dla Tej,
którą modlitwa błogosławieństwa nazywa najdoskonalszym owocem ziemi – Matka Boża
Zielna. 15 sierpnia, to szczególny dzień potrójnego
święta. Historia świata przepełniona jest znakami
czasu. Dla Polaków takim czytelnym znakiem jest
zbieżność święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym zwycięstwem Polski nad
Rosją Sowiecką w 1920 roku - nazywanym„Cudem
nad Wisłą”. Kolejnym znakiem jest fakt ustanowienia w tym dniu Święta Wojska Polskiego.
Zastanawiam się, czy my, Polacy, choć jesteśmy
tak bardzo tradycyjnie „maryjni”, zdajemy sobie
sprawę z tego, jak mocno Kościół wiąże osobę
Matki Bożej z historią naszej Ojczyzny, i jak sama
Matka Boża osobiście wchodzi w tę historię. Tego
osobistego wkroczenia Matki Bożej w polskie dzieje doświadczyliśmy w 1920 roku. Apokaliptyczny
„smok ognisty” zamierzał pożreć Polskę, dopiero
co narodzoną na nowo po mrocznych latach zaborów. (…)
W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, czyli w polskiej tradycji w dzień Matki Boskiej Zielnej - 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie
ruszyło do uderzenia na Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nieludzką machinę wojenną w dziejach świata. Jej dywizje pewne były już pokonania Polaków, zdobycia
Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i
inne stolice Europy, według strategicznych planów
podboju i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.
Bitwa Warszawska l920 roku, zwana też „Cudem nad Wisłą” oraz Bitwą nad Wisłą, ocaliła nie
tylko odzyskaną niedawno polską niepodległość.
Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX
wieku na świecie, a zarazem jedna z decydujących
w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie na czele ze
zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę



Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale
i całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem
zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu
komunistycznego. Było to nawiązanie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to Polska
nazywana była powszechnie w krajach Zachodu
przedmurzem chrześcijaństwa albo przedmurzem
Europy, co było wówczas równoznaczne. Tak jak
przed wiekami w 1920 roku na terytorium Rzeczypospolitej toczyła się w rzeczywistości bitwa
o losy Europy.
Zwycięstwami dni 15 i 16 sierpnia 1920 roku
stanął Marszałek Piłsudski w szeregu dziejowych
obrońców wiary. Pod jego dowództwem zwycięski
czyn bohaterskiej armii polskiej, zwany „Cudem
nad Wisłą” osiągnął znaczenie Lepanta i Wiednia.
Za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna
wdzięczność me tylko obywateli polskich, ale całego chrześcijaństwa. Całego chrześcijaństwa! – tak
głosił nad trumną Marszałka w 1935 roku Prymas
Polski kardynał August Hlond. Sam Piłsudski ujął
to jeszcze bardziej zwięźle: Ta wojna omal nie
wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata,
a dzieło zwycięstwa naszego stworzyło podstawy
dziejowe.
Do tych dramatycznych wydarzeń latem 1920
roku nawiązywał też wielokrotnie Jan Paweł II.
Przypominając datę swoich urodzin w Wadowicach. Ojciec Święty mówił m.in.: „Jeżeli Pan Bóg
pozwoli mi być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę
do grobów królewskich i pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, kiedy szli na
Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się cud nad
Wisłą, a i jego narzędziem, narzędziem tego cudu
nad Wisłą w znaczeniu militarnym był niewątpliwie
marszałek Piłsudski i cala polska armia.(…) Wiecie,
że urodziłem się w 1920 roku w maju. w tym czasze
kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę
w sobie od urodzenia wielki dług wdzięczności w
stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę
z najeźdźcą i zwyciężyli”.
Pomimo druzgocącej klęski nad Wisłą w sierpniu 1920 roku, Rosja sowiecka nie zrezygnowała z planów agresji na Polskę i Europę. W latach
1939-1945 plany te zrealizował odnośnie połowy
kontynentu Stalin. Natomiast strategiczne i geopolityczne plany opanowania Europy Zachodniej, aż
SIEWCA

po Atlantyk mieli komunistyczni władcy Kremla, aż
do upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku.
Przez cały okres PRL-u komunistyczna propaganda, cenzura, a nawet MSW i SB albo głosiły
kłamstwa, albo zakazywały pisania i głoszenia
prawdy o historycznym zwycięstwie Polski i Polaków nad agresją Rosji na Europę w 1920 roku.
Znamiennie przypomniał to Ojciec Święty Jan
Paweł II:„O wielkim Cudzie nad Wisłą przez całe lata
trwała zmowa milczenia. Dlatego opatrzność Boża
niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach
naszego narodu i całej Europy, jakie miało miejsce
po wschodniej stronie Warszawy”.
Dzień 15 sierpnia to zupełnie wyjątkowa data
nie tylko w polskim kalendarzu, ale co więcej to zupełnie bezprecedensowe święto w skali globalnej.
Nie ma kraju na świecie, który by w jednym dniu
jednocześnie obchodził święto kościelne, maryjne,
wojskowe i państwowe. Jednocześnie! A w Polsce
jest – właśnie, aby uczcić i upamiętnić bezprecedensowe zwycięstwo Polaków i polskiego oręża
nad agresją komunistycznej Rosji na Polskę i Europę. To wiekopomne zwycięstwo zasługuje, aby
nazwać je: VICTORIA POLSKA 1920 ROKU. Bitwa
pod Grunwaldem 1410 roku była z udziałem Litwinów, Czechów, Rusinów i Tatarów. Bitwa pod
Wiedniem w roku 1683, zwana Victorią wiedeńską,
była zwycięstwem narodów chrześcijańskiej Europy nad nawałą islamu. Decydującą rolę odegrał
wtedy wódz całej chrześcijańskiej Europy Jan III
Sobieski i polskie chorągwie, ale nie można tej bitwy nazywać wyłącznie polską Victorią. Natomiast
uratowanie Polski i Europy przed nawałą Armii
Czerwonej było absolutnie i wyłącznie wielkim
wyłącznie polskim zwycięstwem - wiekopomną
VICTORIĄ POLSKĄ. I jeżeli my sami nie będziemy
tak nazywać największego z naszych najważniejszych zwycięstw w całej tysiącletniej historii, to
któż w Europie je tak określi?! (J. Szaniawski)
Miesiąc sierpień to miesiąc świąt maryjnych,
pielgrzymek do tronu Matki na Jasnej Górze, ale
i wielu narodowych wspomnień i rocznic. Skłania nas do pytania o naszą miłość do Ojczyzny,
do tego, co ją stanowi i wyraża, pytania o nasz
patriotyzm.

Poszukujemy mieszkania dla
księdza wikariusza naszej Parafii. Jeśli ktoś mógłby nam w tym
pomóc proszę o kontakt z proboszczem.
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Biblia Księgą
Wiecznego Niepokoju...
Skąd się bierze ten niepokój? Przecież
Biblia to słowa samego Boga. Czyżby Bóg
chciałby nas niepokoić? Bóg nikogo nie niepokoi i nie dręczy. Każda stronica Biblii świadczy
o tym, że jest On Miłością. Jego miłość skierowana jest ku człowiekowi bez wyjątku. Pismo
Święte niesie w świat wiadomość o nieprawdopodobnie objawiającej się dobroci Stwórcy.
Domaga się także – jako odpowiedzi – miłości
do Boga i do człowieka. I tutaj jest zasadnicze źródło niepokoju. Pismo Święte niepokoi
z tego względu, że stawia wymagania, które

wydają się zbyt wygórowane, albo niemożliwe do zrealizowania w sytuacji świata współczesnego. Pismo Święte niepokoi, a nawet
drażni ludzi z jeszcze innego powodu. Wielu
stara się w nim wyszukać opowiadania, które
rzekomo są niespójne, albo nie harmonizują
z innymi tekstami z tej samej księgi.
Oceniają często Biblię w oparciu o kryteria współczesnej historiografii i starają się
ją zdeprecjonować. Nie biorą jednak pod
uwagę, że także wiele współczesnych dzieł
historycznych dalekich jest od obiektywnej
prezentacji wydarzeń i ich oceny. Ponadto nie
chcą przyjąć, że księgi Pisma Świętego nie są
dziełami ściśle historycznymi, ale zawarte jest
w nich przesłanie religijne, które odwołuje się
do wydarzeń, aby zilustrować prawdy wiary.
Nie starają się jednak zrozumieć, dlaczego
moralność ludzi występujących na kartach
Biblii jest zaskakująca i często niepokojąca.
Pismo Święte niepokoi także wątpiących,
a nawet wierzących, zwłaszcza gdy słyszą stale
powtarzane zarzuty krytyków należących do
dwóch pierwszych grup. Do tak zaniepokojonych należymy także często i my. Szukamy odpowiedzi na wysuwane zarzuty, gdyż
pragniemy zachować i ocalić to, co jest dla
nas cenne, a mianowicie wiarę.
(Irena)



Święty Maksymilian
- patron roku 2011

W

roku 2011 wspominamy wielkie dzieła
jakich dokonał św. Ojciec Maksymilian
Kolbe.
Urodził się w 1894r. w Zduńskiej Woli, był
franciszkaninem, organizatorem i twórcą Niepokalanowa, założyciel Milicji Niepokalanej,
miesięcznika„Rycerz Niepokalanej”, oraz„Mały
Dziennik”.
W tym roku jest 70 rocznica śmierci św. o.
Maksymiliana.
Ojciec Maksymilian Kolbe pragnął poświęcić się całkowicie dla Maryi, był gotów nawet
oddać za Nią życie i bardzo często powtarzał
„Chcę zdobyć dla Niej cały świat”, ale także
bardzo kochał Ojczyznę-Polskę, której królową
była i jest Matka Boża.
Jako 16 letni chłopak przywdział habit zakonny i przyrzekł całkowite ubóstwo i kochać

całe życie Najświętszą z Matek-Maryję i postanowił zostać Jej rycerzem.
Na studiach w Rzymie 1917 roku zakłada
Rycerstwo Niepokalanej, gdzie głównym zadaniem jest nawracanie grzeszników w imię
Najświętszej Dziewicy. W latach 1931-1936
jako misjonarz pracuje w Japonii i tam również
wydaje Rycerza Niepokalanej. Święty Ojciec
Maksymilian Kolbe dostrzegał w każdym człowieku osobę, bez względu na jego narodowość i rasę, zasługi i błędy i jakże często dawał
wyraz temu miłosiernemu spojrzeniu w swoich kazaniach, artykułach i komentarzach.
Ojciec Maksymilian został aresztowany na
początku wojny przez hitlerowców, więziony
na Pawlaku, a potem w obozie oświęcimskim.
Był numerem 16670.
29 lipca 1941 roku, dowiedział się, że
niewinnie stracony ma zostać ojciec rodziny
współwięzień Franciszek Gajowniczek, poprosił komendanta obozu, aby mógł zająć jego
miejsce. Trafił do bunkra głodowego, gdzie
pocieszał innych więźniów, aż do ich śmierci
i gdzie po 14 dniach otrzymał śmiertelny zastrzyk. Mając zaledwie 47 lat. W historii zapisał się jako obrońca ludzkiej godności i jako
obrońca ludzkiego życia.
W roku 1971 został beatyfikowany przez
Pawła VI, a 1982 roku kanonizowany przez Jana
Pawła II, w obu uroczystościach uczestniczył
Franciszek Gajowniczek.
Św. Ojciec Maksymilian Kolbe jest patronem trudnych czasów, patronem energetyków, dziennikarzy i trudnych wyborów.
„Święty Maksymilian jest zbawczym znakiem trudnej i tragicznej epoki”- słowa bł. Jana
Pawła II.
(Jadwiga)

„Wszyscy bez wyjątku ocknijmy się do roztropnej gorliwości o zbawienie
i uświęcenie naszych bliźnich czy bliskich czy dalekich, albo nawet obcych
zupełnie narodowością i rasą- przez Niepokalaną. Wszyscyśmy bowiem braćmi i siostrami wobec wspólnej Niebieskiej Matki, wspólnego Ojca w niebie i
wspólnego starszego Brata, Boga- Człowieka Jezusa”św. Maksymilian Maria Kolbe.
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Błogosławiony
Stanisław
Starowieyski
2

D

ziałalność Stanisława Starowieyskiego przerwał wrzesień 1939 roku. Do
Łaszczowa wkroczyli Niemcy, potem
Rosjanie i ponownie Niemcy. Zaczęły się
aresztowania. Szczególnie duchowieństwa,
ziemiaństwa, inteligencji.
W czerwcu 1940 roku Stanisława Staro
wieyskiego aresztowano i przewieziono do
straszliwej Rotundy zamojskiej. Następnie do
więzienia w Zamku Lubelskim, dalej do obozu
w Oranienburg-Sachsenhausen. We wrześniu
do obozu w Dachau, gdzie otrzymał numer
16.532 i czerwony trójkąt oznaczający więźnia
politycznego. Sytuacja była bardzo ciężka.
Podlegał szczególnym prześladowaniom jako
ziemianin i działacz katolicki. Ciężka praca
i głód doprowadziły do odnowienia się choroby z czasów wojny (żylaki).
Bardzo cierpiał, a jednak z listów obozowych do żony tchnęły spokój i troska
o innych.
W Wielkim Tygodniu stan Stanisława Starowieyskiego znacznie pogorszył się. Doprowadzono go do szpitala obozowego, gdzie
został pobity, kopany po głowie, złamano
żebra, pluł krwią.
W Wielki Piątek ponowiono próbę, ale
kopniaki i rany powtórzyły się. Poprosił o spowiedź i Komunię św.
Przeżył jeszcze piątek i sobotę. W nocy
z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną
12/13 kwietnia 1941 roku oddał ducha. Już
wtedy uważany był za świętego męczennika.
Zarząd obozu przesłał żonie zaświadczenie o
śmierci męża z powodu zapalenia płuc wraz z
urną z prochami Stanisława. Urnę złożono na
cmentarzu rodzinnym w Łabuniach.
Żona z dziećmi musiała opuścić majątek
i udała się najpierw do Zamościa, a następnie
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do Warszawy. Dzieci uczyły się w konspiracyjnych szkołach; starsze wstąpiły do Armii Krajowej; brały udział w Powstaniu Warszawskim.
(dokończenie w następnym numerze)
Wspaniała uroczystość beatyfikacyjna
miała miejsce 13 czerwca 1999 roku, kiedy
Papież JP II w obecności tłumów beatyfikował na placu Piłsudskiego w Warszawie 108
Polskich Męczenników.
Najbardziej jednak do rozwijania jego kultu przyczyniła się Akcja Katolicka w Polsce,
której błogosławiony Stanisław Starowieyski
jest patronem.
Ksiądz profesor Marek Starowieyski autor
książki: „Sprawiedliwy z wiary żyje”– pisze.
„Może rodząca się na nowo, po latach nieobecności w Polsce Akcja Katolicka znajdzie
w Stryju Męczenniku nie tylko swego patrona,
ale i natchnienie do pracy oraz wzór człowieka, który dążył do świętości drogą życia
zwyczajnego katolika świeckiego. I może nie
tylko ona, ale także zwyczajni Polacy odnajdą
w Błogosławionym Stanisławie Starowieyskim przewodnika w naszym trudnym okresie
przemian.
Miejscem Kultu 108 Męczenników Polskich – jest Licheń, gdzie na przestrzeni 400
m2 są zgromadzone ich wizerunki.
Na podstawie książki ks. Marka Starowiejskiego
„SPRAWIEDLIWY Z WIARY ŻYJE”
opracowała Teresa Rugienis–Witkowska



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 Gilis, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Izabela Sokołowska, panna, Suwałki, Parafia
Bożego Ciała.
– Łukasz Czajczyński, kawaler, Hrubieszów,
Parafia Ducha Świętego i Justyna Urwanowicz,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
– Dariusz Luto, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Ewelina Jurgielewicz, panna, Sejny, Parafia
tutejsza.
– Artur Kisielewski, kawaler, Romanowce, Parafia tutejsza i Emilia Maziarz, panna, Braniewo,
Parafia św. Katarzyny.
– Andrzej Kozłowski, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Nijola Racis, panna, Sejny, Parafia
tutejsza.

Sakrament małżeństwa:

30/07/2011
Emilia Łuba i Krzysztof Rembeliński
Agnieszka Kuklewicz i Konrad Palewicz

Odeszli do wieczności:

Agnieszka Staśkielunas, Sejny (l. 34) zm. 17/07/2011
Wacław Ordowski, Posejny (l. 74) zm. 22/07/2011
Monika Namiotko, Sejny (l. 79) zm. 25/07/2011
Aniela Teodorowicz, Sejny (l. 84) zm. 26/07/2011

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii) i remont okien
w kaplicy Matki Bożej.
Ofiary złożyło 290 rodzin na sumę 28 270 zł

Przeborowscy Marian Maria,Zaleskie
Fiedorowicz Jan Halina,Sejny, Wojska Polskiego
Lewkowicz Helena,Sejny, Konarskiego
Waluś Krzysztof Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Gałdzewicz Ryszard Teresa,Sejny, Nowotki
Buchowscy Witold Daniela,Sejny, Świerczewskiego
Żyliński Józef,Konstantynówka
Myszczyńscy Euzebiusz Stanisława,Sejny, 11 Listopada
Anonimowo,
Szklarz Helena,Sejny, 1 Maja
Orłowska Wanda,Sejny, Mickiewicza
Andrulewicz Stanisław Barbara,Marynowo
Andrulewicz Janina Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
Kisielewscy Józef Lucyna,Romanowce
Andrejczyk Helena,Posejanka
Gerwel Zygmunt Teresa,Zaruby
Dąbrowscy Stefan Leokadia,Babańce
Titarczuk Antoni Janina,Sejny, Nowotki
Matan Grzegorz Mirosława,Sejny, Wojska Polskiego
Kaszkiel Janina,Sejny, Konarskiego
Przeborowscy Zenon Krystyna, Sejny, Konopnickiej
Koneszko Czesław Henryka,Sejny, Emilii Plater
Misiewicz Bernard Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Moniuszko Michał Ksenija,Sejny, Zawadzkiego
Bednarska Zuzanna,Sejny, Piłsudskiego
Polens Eugeniusz Marianna,Zaleskie
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, W. Polskiego
Jarzębowicz Fabian Leokadia,Gryszkańce
Karłowicz Karol Angelika,Sejny, Młynarska
Polanis Anna,Sejny, Łąkowa
Dzierżyńska Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Barbara Józef, Sejny, 1 Maja
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz, Sejny, Zawadzkiego

Tujakowska Alicja,Sejny, Parkowa
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty
Pietuszewscy Ewa Grzegorz,Sejny,Cisowa
Borodziuk Bogusław Wioletta,Sejny, Piłsudskiego
Stabińscy Tadeusz Henryka,Sejny, Konarskiego
Tydman Tadeusz Janina,Sejny, Konopnickiej
Buraczewscy Józef Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Mieczkowscy Mieczysław Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego
Małkińscy Andrzej Małgorzata,Sejny, Kasztanowa
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Sierpień z pewnością jest szczególnym czasem przeżywanym w Ojczyźnie i w Kościele. Czas
rocznic patriotycznych: 67 rocznica Powstania Warszawskiego, 91 rocznica zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej z bolszewicką Rosją „Cudu nad Wisłą”, 31 rocznica zrywu solidarnościowego Polaków
upomnienia się o ludzką godność i wolność od komunistycznego systemu; także wydarzeń religijnych:
tysiące pielgrzymów idących ze wszystkich krańców Polski do duchowej stolicy, jaką jest Jasna Góra
i tron naszej Matki Pani Jasnogórskiej – kulminacyjnym punktem tego pielgrzymowania jest Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej. Polska pragnie przeżywać
te wszystkie wydarzenia w trzeźwości, dlatego ogromne rzesze Polaków, także młodych postanowiło
w sierpniu całkowitą abstynencję od napojów alkoholowych. To wyraz odpowiedzialności za Ojczyznę,
rodziny i bliźnich, zwłaszcza osłabionych przez nałóg i nie mogących poradzić sobie ze swoją słabością.
Przeżywajmy ten czas jako ludzie Chrystusowi, a więc chrześcijanie dojrzali w swojej wierze, oddając
się pod opiekę Maryi, Matki Bożej i naszej.

2

Pielgrzymi naszej diecezji dojdą do celu pielgrzymowania na Jasną Górę 11 sierpnia. Zakończeniem pielgrzymki będzie Msza św. przed cudownym Obliczem Jasnogórskiej Pani. Bogu
dziękujemy za ich trud i poświęcenie.

3

Diecezjalna pielgrzymka w intencji trzeźwości do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej
będzie 13 sierpnia, w sobotę. Rozpoczęcie o godz. 10.00, następnie Różaniec i możliwość Sakramentu Pokuty, Msza św. o godz. 11.00, potem agapa przy ognisku, miting otwarty o godz. 13.00,
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00 i zakończenie pielgrzymki. Zachęcamy do skorzystania z tej
formy modlitwy i troski o trzeźwość w rodzinie.

4

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny świętować będziemy w poniedziałek, 15
sierpnia. Porządek Mszy św. jak w niedzielę, nie będzie Mszy św. w Krasnowie. Odpusty parafialne w dekanacie: w Berżnikach i Puńsku. Prawdę wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem
i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa, ogłosił papież
Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu było przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w
V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Myśli i serca nas,
Polaków, podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą
wspólnie zanosimy do Matki Bożej Królowej Polski wszystkie nasze sprawy narodowe, sprawy naszych
rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród
wielu zawirowań historii, także tej najnowszej. Ofiarujmy Maryi nie tylko poświęcone w tym dniu
bukiety i wianuszki z ziół, kwiatów i zbóż, ale przede wszystkim serca i codzienny trud przybliżania
się do Boga. W święto Wojska Polskiego powierzajmy Bogu i opiece Maryi tych, którzy stoją na straży
naszej wolności i suwerenności.

5

Światowe Dni Młodzieży już po raz XXVI rozpoczynają się w Madrycie. Będzie w nich uczestniczyć
tysiące młodych z całego świata, w tym młodzież z Polski i także z naszej diecezji. Spotka się
z nimi również Ojciec Święty Benedykt XVI. Światowe Spotkania Młodych rozpoczął nasz Rodak Papież
błogosławiony Jan Paweł II. Jesteśmy z tego dumni. Modlimy się za młodych, aby poznawali coraz
bardziej Jezusa Chrystusa, rozwijali wiarę w sobie i nam pomogli z nadzieją patrzyć w przyszłość.

6

Kilka informacji gospodarczych z naszej Parafii. Zostały zakończone prace w kaplicy Matki Bożej
polegające na renowacji okien (wymiana i uzupełnienie szkła kolorowego i bezbarwnego),
a także zostały wstawione dodatkowe okna zewnętrzne z alumetalu i zespoloną bezbarwną szybą.
Koszt tej inwestycji to 42 tysiące zł., z czego 30 tys. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a reszta jest
wkładem własnym Parafii, czyli ofiarą złożoną przez naszych Parafian. Prowadzone są prace remontowe w domu parafialnym (plebanii). W tej chwili przygotowujemy wylanie stropu drugiej kondygnacji
budynku i przygotowania do wymiany pokrycia dachowego, wstawione będą także okna połaciowe.
Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary złożone na te remonty. W kopertach ofiary złożyło
290 rodzin na sumę 29 tys. złotych. Bóg zapłać za ofiary na tacę z ostatniej niedzieli lipca. W sierpniu
również ostatnia niedziela (28 sierpnia) będzie zbierana ofiara na ten cel.
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Intencje mszalne 7–21.08.2011 r.
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 7 sierpnia 2011
07:00 +Andrzej Łabanowski
08:30 +Józef Fidrych
10:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
Żegary LT: 10:00 +Magdalena Degucis (greg)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 35 rocz. ślubu
Ewy i Jerzego Nazaruk
13:00 (LT): +Anna Macianis +Romuald Szczerbiński
(7 rocz.)
17:30 +Janusz Krakowski (11 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 8 sierpnia 2011
06:30 +Antoni +Jadwiga Pietkiewicz
06:30 +Jadwiga Gawinowicz (10 rocz.)
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Władysław Motuk (27 rocz.) +Mirosław
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 O błog. Boże w 25 rocz. ślubu Mirosławy i Krzysztofa Poszwa oraz Ewy i Henryka Poszwa
17:30 +Stanisław Grzędziński (8mc)
WTOREK, 9 sierpnia 2011
06:30 +Kazimierz Basiaga i zm. z rodziny
08:00 +Konstanty +Scholastyka Maślak
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 +Anna Dzienisiewicz (5 rocz.)
17:30 +Jadwiga +Józef Butanowicz +Teofila +Wiktor +Genowefa z rodz. Andruczyk
17:30 +Jerzy Krakowiński (1 rocz.)
ŚRODA, 10 sierpnia 2011
06:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Marian Szczudło (9 rocz.) egzekwie!
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
16:00 +Borys Kasjanow i zm. strażaków OSP
17.30 +Janina +Jan (23 rocz.) Wojciechowscy
17:30 +Rozalia Koneszko (9mc)
17:30 +Zenon Kisielewski (3mc)
CZWARTEK, 11 sierpnia 2011
06:30 +Genowefa Dzimitko (3mc)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Leonardy Żegarskiej
08:00 +Józef Korzeniecki
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
17:30 +Marian +Agnieszka Moroz +Irena Dziatkowska
PIĄTEK, 12 sierpnia 2011
06:30 +Wiesława Wasilewska i jej rodzice
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Tadeusz Supranowicz i zm. z rodziny
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 +Anna (9 rocz.) +Antoni Berezeccy
17:30 +Marianna (5 rocz.) +Wacław Makarewicz

10

17:30 +Stanisław Sygut (12 rocz.)
SOBOTA, 13 sierpnia 2011
06:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Józef Palanis
08:00 +Zofia Basiaga (5mc)
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
09:00 LT: +z rodz. Zimnickich
17:30 O błog. Boże i miłość dla Pauliny i Rafała
w 1 rocz. ślubu
17:30 +Aleksander Lewandowski (30 rocz.)
NIEDZIELA XX W CIĄGU ROKU, 14 sierpnia 2011
07:00 +Marian Motuk
08:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
10:00 +Julita +Stanisław Andrulewicz
Żegary 10:00 LT +Magdalena Degucis (greg)
11:30 +Marianna +Antoni Kochańscy
13:00 (LT): +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Franciszek Bartnik +Julia +Albin Kasperowicz
Krasnowo: Za parafian
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Teresy i Mieczysława w 40 rocz. ślubu
PONIEDZIAŁEK, 15 sierpnia 2011
Urocz. Wniebowzięcia NMP
07:00 +Anna +Wincenty Ogórkis
Kaplica Sióstr: +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:30 +Robert (16 rocz.) +Bronisława +Józef z rodz.
Wowaków
10:00 +Józef +Józefa Baranowscy i zm. z rodziny
11:30 +Biruta Jasiewicz (4mc)
Żegary 10:00 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 O błog. Boże dla Marianny Dziemido w 102
rocz. urodz. i dla rodziny
WTOREK, 16 sierpnia 2011
06:30 +Maria Tujakowska (22 rocz.) +Zofia +Franciszek
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Andrzej +Anna z rodz. Lewkiewicz i ich rodzice
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 +Wojciech Ogórkis (19 rocz.)
17:30 +Ireneusz Kuklewicz (4 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Iwona Bielawska-Turowicz (7mc)
ŚRODA, 17 sierpnia 2011
06:30 +Agnieszka Hołubowicz (10mc)
06:30 +Wiktoria +Michał Komorowscy
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla rodz. Radzewiczów
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17.30 O błog. Boże, dary Ducha Św. i łaski potrzebne dla Ks. Krzysztofa
17:30 +Janina Pietuszko (6mc)
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CZWARTEK, 18 sierpnia 2011
06:30 +Stefania +Zygmunt Luto i zm. z rodziny
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Józef +Anna Masianis
08:00 +Wincenty +Teofila +Stefania z rodz. Dzimitko +Józef +Józefa +Ludwika z rodz. Luto
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 +Józef Namiotko (7 rocz.) +Zbigniew
+Krzysztof
17:30 +Jan Kruszyłowicz (3 rocz.)
17:30 +Szczepan Poświatowski
PIĄTEK, 19 sierpnia 2011
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Bolesławy Maksimowicz w dniu imienin
06:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Wacław Bobrowski (6 rocz.)
08:00 +Hilaria (30 rocz.) +Jan (21 rocz.) Święciccy
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
17:30 +Antoni Suchocki (21 rocz.)
17:30 +Marek Klimko (11mc)
SOBOTA, 20 sierpnia 2011
06:30 +Paulina +Leon +Antoni +Teresa Magalengo
08:00 Dziekczynna i o błog. Boże i zdrowie dla
Marty, Mariusza, Jakuba i Natalii
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:30 LT +Magdalena Degucis (greg)
09:00 LT +Romuald Forencewicz (1 rocz.)
10:00 LT O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Julii Swetłowskiej w 80 rocz. urodz.
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Ireny i Jerzego
Zajkowskich w 54 rocz. ślubu
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (miesiąc od pogrzebu)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez
głoszenie słowa i świadectwo życia (wspomnienie
obowiązkowe).
– 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica,
która idąc za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr
zwanych od jej imienia klaryskami (wspomnienie
obowiązkowe);
– 12 VIII – św. Joanna Franciszka de Chantal
(1572-1641), zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
– wizytek (wspomnienie dowolne).
– 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257),
prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił
się misjom w różnych częściach naszego kraju;
jego życie było przepełnione czcią do Matki Bożej
(wspomnienie obowiązkowe);
– 18 VIII – bł. Sancja Szymkowiak (1910-1942),
wielkopolska serafitka, która podczas ostatniej
wojny wielu ludzi nazywało „aniołem dobroci”
(wspomnienie obowiązkowe);
– 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i Doktora Kościoła,
wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany„wyrocznią Europy” (wspomnienie obowiązkowe);

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA 21 sierpnia 2011
07:00 +Wacław Jastrzębski
08:30 +Józef Baran (6 rocz.)
10:00 Za poległych w Powstaniu Sejneńskim w 92
rocz.
Żegary LT +Magdalena Degucis (greg)
11:30 +Antoni Czokajło (12 rocz.)
13:00 (LT): O błog. Boże dla Jubilatów Ele i Jerzego
Zdanis w 50 rocz. ślubu
+Marianna +Józef Malinowscy
17:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)

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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Z ŻYCIA PARAFII
Prawie 200 lat funkcjonował klasztor
dominikanów w Sejnach, był ostoją życia
duchowego i materialnego mieszkańców
tej ziemi, znacznie przyczynił się do rozwoju miasta i rejonu. W 1804 roku ostatni
dominikanie opuścili Sejny.
Celem jarmarku jest promocja Ziemi
Sejneńskiej, prezentacja dorobku kulturowego dla mieszkańców i wypoczywających
u nas gości, co uwidoczniono na blisko 40
stoiskach wystawców.

Jarmark Dominikański w Sejnach
30 lipca 2011

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