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MOC SŁOWA
Niedziela XXVII Zwykła W Ciągu Roku
– 2 października 2011
Mt 21,33–43

J

ezus powiedział do arcykapłanów i starszych
ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był
pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył
ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę,
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi
do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy
posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem,
lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do
nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili
do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go,
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel
winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę
odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy
mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie:
»Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał
się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w
naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam za brane, a dane narodowi,
który wyda jego owoce”.
Refleksja niedzielna:
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o sądzie. Nie
zawsze jest zatem miły. Niekiedy może wydawać się
nawet zbyt surowy i takimi mogą zdawać się Jego
obrazy i przypowieści. A nie dlatego, że lubi grozić
i straszyć, ale że chce nas ostrzec i ocalić. Przyznajcie
się do swych win – mówi – i nie pocieszajcie się, że
wszystko jakoś rozejdzie się po kościach, że wszystko dobrze się skończy. Przyjdzie dzień, w którym
odbędzie się sąd. l dzień ten nie będzie dniem samej
radości. Przyznajmy: nie bardzo chętnie myślimy o
sądzie; najlepiej, gdyby w ogóle takie słowo nie przychodziło nam do głowy. Niestety, musimy ustosunkować się także do tych słów Jezusa, nie naginając ich
ani nie upiększając. Przypowieść dzisiejsza ma nam
uświadomić, że wiele – jeśli nie wszystko – zależy
od tego, jaką mamy postawę wobec Boga i Jego
Syna. Czy jest tylko Jakaś tam”, czy jasna, zdecydowana? Oczywiście, powinniśmy zawsze wyraźnie
opowiadać się za Bogiem i Jego Synem. Nigdy nie



powinniśmy przypominać owych przewrotnych rolników. Zaprzedali się diabłu i gotowi byli zniszczyć
wszystko, co tylko z daleka pobrzmiewało Bogiem
i Jezusem. Biada takim – mówi Jezus. Kto buduje na
piasku, zostanie odrzucony. Kto buduje na skale, będzie błogosławiony. Tak jasny i stanowczy też może
być Jezus. Ale jasność ta i stanowczość jest przecież
jedynie wyrazem miłości do nas.

Niedziela XXVIII Zwykła W Ciągu Roku
– 9 października 2011
Mt 22, 1-14

J

ezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi,
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie
chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta
pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę».
Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje
pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili
jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to
król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie
więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi
i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych
i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł
król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył
tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł
do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając
stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król
rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie
go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych,
lecz mało wybranych”.
Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia mówi o zawiedzionej miłości. O zawiedzionej miłości Boga, który opowiada
przypowieści, żeby zostać dobrze zrozumianym
i żeby to, o co Mu chodzi, dotarło do Jego oponentów. A Jego przeciwnikami i adwersarzami nie
byli zwykli słuchacze, ale arcykapłani i faryzeusze,
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którzy przecież powinni mieć jakieś pojęcie o życiu.
A zatem jest mowa o zawiedzionej miłości Boga,
który zaprasza do życia, wykorzystując w tym celu
przypowieść o weselu, które król wyprawił swojemu
synowi... o weselu, czyli kwintesencji życia i nadziei,
płodności i miłości, świętowania i radości nawet
jeszcze obecnie w Europie, a o ile bardziej wówczas,
za czasów Jezusa, na starożytnym Wschodzie. A
zatem Bóg, którego ma się tu na myśli, jest Bogiem,
który zaprasza. Nie żąda niczego! Niczego się nie
domaga! Zaprasza! l jest to Bóg, który zaprasza
właśnie do życia i miłości, do nadziei i płodności, do
świętowania i radości, l jest to Bóg – nie tylko w tej
przypowieści, ale dość często także w rzeczywistości odrzucany. Jak każdy zapraszający i On jest zdany na
zaproszonego, w pewnym sensie proszącym. Warto
byłoby zastanowić się nad zaproszeniami, z jakimi
sam Bóg zwraca się do nas... Bóg zapraszający, ale
zarazem proszący i zdany na nas.

Pierwsze soboty miesiąca
Rozważamy wspólnie z Matką Jezusa tajemnicę objawienia się Syna Bożego
wśród ludzi i rozpoczęcia przez Niego
działalności publicznej. Prosimy Cię,
Maryjo. Nauczycielko i Wychowawczyni, abyś ukazała nam wielkość sakramentu chrztu i pomogła nam głębiej
poznać nasze powołanie. Wyjednaj nam
moc Ducha Świętego.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 2 października 2011
Słowo Boże: Iz 5, 1-7; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43
Rozpoczyna się 67 Tydzień Miłosierdzia.

NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 9 października 2011
Słowo Boże: Iz 25, 6-10a; Flp 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14
Odpust Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

PONIEDZIAŁEK, 3 października 2011,
wsp. św. Jana z Dukli, prezb.
Słowo Boże: Jon 1, 1 – 2, 11; Łk 10, 25-37
Tydzień Miłosierdzia.

PONIEDZIAŁEK, 10 października 2011, wsp. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dz., św. Jana Leonardiego
prezb., św. Dionizego, b. i Towarzyszy mm
Słowo Boże: Rz 1, 1-7; Łk 11, 29-32

WTOREK, 4 października 2011,
wsp. św. Franciszka z Asyżu
Słowo Boże: Jon 3, 1-10; Łk 10, 38-42
Tydzień Miłosierdzia.

WTOREK, 11 października 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 1, 16-25; Łk 11, 37-41

ŚRODA, 5 października 2011,
wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dz.
Słowo Boże: Jon 4, 1-11; Łk 11, 1-4
Tydzień Miłosierdzia.
CZWARTEK, 6 października 2011,
wsp. św. Brunona, prezb.
Słowo Boże: Ml 3, 13-20a; Łk 11, 5-13
I czwartek miesiąca.
Tydzień Miłosierdzia.
PIĄTEK, 7 października 2011,
wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Słowo Boże: Dz 1, 12-14; Łk 1, 26-38
I piątek miesiąca.
Parafialny Dzień Wspólnot Różańcowych.
Tydzień Miłosierdzia.
SOBOTA, 8 października 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jl 4, 12-21; Łk 11, 27-28
Tydzień Miłosierdzia.
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ŚRODA, 12 października 2011,
wsp. bł. Jana Beyzyma, prezb.
Słowo Boże: Rz 2, 1-11; Łk 11, 42-46
CZWARTEK, 13 października 2011,
wsp. bł. Honorata Koźmińskiego prezb.
Słowo Boże: Rz 3, 21-29; Łk 11, 47-54
PIĄTEK, 14 października 2011, wsp. św. Kaliksta I
papieża, m., św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz.
Słowo Boże: Rz 4, 1-8; Łk 12, 1-7
SOBOTA, 15 października 2011,
wsp. św. Teresy z Avila od Jezusa, dz., dK.
Słowo Boże: Rz 4, 13.16-18; Łk 12, 8-12
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 16 października 2011
Słowo Boże: Iz 45, 1.4-6; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
XI Dzień Papieski.



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czy musimy iść do kościoła?
Dzieci pytają o Mszę Świętą

D

zięki rodzicom dziecko zostaje wprowadzone do wspólnoty Kościoła. Najpierw – gdy ma być ochrzczone. Kilka
lat później prowadzone na spotkania
dla przedszkolaków, a następnie na katechezę w
pierwszej klasie, no i Pierwsza Komunia Święta.
Decyzję o ochrzczeniu dziecka podejmują dorośli, przygotowania do pełnego uczestnictwa w
Eucharystii to wspólna sprawa rodziców i dziecka. Ono ulega naciskom z zewnątrz („wszystkie
dzieci idą do Komunii, to i ty musisz pójść”) i z
wewnątrz (dzieci z klasy pierwszokomunijnej nie
zastanawiają się nad religijnymi konsekwencjami
– one po prostu kochają Pana Jezusa i wszystkie
pragną przyjąć Komunię Świętą). Jednak bez odpowiedniego przygotowania kilkulatek nie dotrze do wszystkich treści i znaczeń tego wielkiego
wydarzenia. Kiedy naciski ustaną, a dziecko nie
zobaczy i nie przeżyje nic więcej niż tylko „przyjęcie”, straci – często bezpowrotnie – coś bardzo
istotnego dla jego rozwoju, dla życia doczesnego
i wiecznego. Pomóżmy dziecku wejść w cudowny,
ale i tajemniczy świat Eucharystii.
Ileż to pytań postawiło dziecko, gdy miało trzy
lub cztery lata. Nie na wszystkie rodzice mają gotową odpowiedź. Jakże często dziecko dostrzega
i słyszy zupełnie coś innego niż dorosły!
Im dziecko starsze, tym pytań dotyczących
religii pojawia się więcej, a ich tematyka jest szersza. Nie należy ich zostawiać bez odpowiedzi. Jeśli
dziecko nie zdobędzie podstawowej wiedzy religijnej – w pewnym momencie przestanie zadawać
pytania, bo nie będzie już miało na czym budować
tego, co stanowi podstawowy element wewnętrznego życia – relacji z Bogiem. Często trudno jest
odpowiedzieć na pytania dotyczące życia religijnego. Dziecko w swojej prostocie pyta rodziców:
„Czy musimy iść do kościoła?”. Jak odpowiedzieć,
aby nie kłamać, być w zgodzie z własnym światopoglądem, stylem życia, czasem – dystansem
do spraw religijnych? Nie wolno wychowywać
dziecka do obłudnej postawy i mówić: „Teraz musisz, bo będziemy mieli problemy, ale potem sam
zdecydujesz”. Albo jeszcze gorzej: „Nie będziemy
z tobą dyskutować. Zrobisz tak, jak my chcemy”.
A pytań z dziedziny religii ze strony dziecka jest
mnóstwo. Co robić w takim wypadku? Po pierwsze – wysłuchać. Po drugie – w miarę możliwości



odpowiedzieć. Po trzecie – jeśli nie wiemy, jak
odpowiedzieć, to nie pozostawiać dziecka bez
odpowiedzi; warto wtedy powiedzieć: „Zadajesz
bardzo mądre i trudne pytania. Nie umiem na
wszystkie odpowiedzieć. Pozwól że poszukam
odpowiedzi w książce, w czasopiśmie, w Internecie. A może zapytamy o to babcię lub dziadka?
A może księdza?”.
Uważnie słuchajcie w kościele pytań dziecka
i spróbujcie na nie od-powiadać. I to nie tylko w
domu. Dziecko często zadaje pytania właśnie w
czasie liturgii. Nie można„zamykać mu ust” i mówić
ciągle:„Teraz bądź cicho, o nic nie pytaj. Bądź cierpliwy, zaraz pójdziemy do domu”. Właśnie w tym
momencie warto w dwóch–trzech zdaniach odpowiedzieć dziecku, oczywiście nie przeszkadzając
w liturgii. Kiedy ono ma się nauczyć rozumieć to
wszystko, co dzieje się w kościele?
Na wszystkie dziecięce pytania dotyczące Eucharystii nie sposób odpowiedzieć. Nie dlatego,
że nie chcemy. Eucharystia jest tajemnicą Świętej
Uczty, na którą jesteśmy zaproszeni. Nie wszystkie
tajemnice dotyczące wiary można wytłumaczyć
rozumowo. Wiele z nich przyjmujemy wiarą. Za
kilka lat dzieci dorosną i ich pytania będą o wiele
trudniejsze. Jednak odpowiedzi będą już szukać
samodzielnie. O ile będą szukać... Dzieci często
stawiają pytania, które nam – dorosłym – wydają
się nielogiczne, dziwne, śmieszne, niepotrzebne, drażniące, bez sensu. Ale to nam, dorosłym!
Im – nie. Religijnego świata dziecka nie można
niszczyć „zbywającą” odpowiedzią – „bo tak już
jest”, „bo tak wypada”, „bo tak wszyscy robią”, „tak
zawsze było”. Jak odpowiedzieć na pytanie pięcioletniego chłopca „Dlaczego w kościele jest tak
nudno?”. Z dziecięcej perspektywy w czasie liturgii
faktycznie „wieje nudą”. Ono niewiele rozumie,
liturgia trwa dla niego zbyt długo, a brak zaangażowania w nią dzieci sprawia, że dla nich czas
spędzony w kościele wydaje się nudny. Niektórzy
rodzice chętnie chodzą na specjalną Mszę Świętą
z udziałem dzieci, podczas której celebrans stara
się wprowadzić inny klimat liturgii, a więc wybiera
odpowiednie pieśni, mówi krótką i zrozumiałą
homilię, używa rozmaitych pomocy, gromadzi
dzieci blisko ołtarza, tłumaczy niektóre elementy
liturgii. Dzieci uczestniczą w takiej Mszy w sposób
żywy i radosny.
SIEWCA

Pierwsze soboty miesiąca
Rozważamy wspólnie z Matką Jezusa tajemnicę objawienia się Syna Bożego wśród ludzi i rozpoczęcia
przez Niego działalności publicznej. Prosimy Cię, Maryjo. Nauczycielko i Wychowawczyni, abyś ukazała
nam wielkość sakramentu chrztu i pomogła nam głębiej poznać nasze powołanie. Wyjednaj nam moc
Ducha Świętego.

Obdarowani światłem
Jezus schodzi do wód Jordanu jako niewinny,
który czyni sie-bie„grzechem” za nas. Duch Święty
zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej
misji, a Ojciec ogłasza Synem umiłowanym.
Chrzest Jezusa w Jordanie był przygotowaniem chrztu sakramentalnego. Otwarcie niebios
nad Jordanem zapowiadało, że również nam,
ochrzczonym, otwiera się niebo, obdarzając nas
obficie łaską, abyśmy mogli je na zawsze posiadać.
Chrzest święty jest fundamentem całego życia
chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu,
odrodzeni jako dzieci Boże, wszczepieni w Kościół.
Ochrzczony otrzymuje w chrzcie Słowo,„Światłość
prawdziwą”, staje się „synem Światłości”.
Rozważając tajemnicę chrztu Jezusa, wracamy
myślą do naszego chrztu, do naszego kościoła
parafialnego, do chrzcielnicy, stajemy w kręgu rodzinnym. Dziękujemy naszym rodzicom, chrzestnym, kapłanom, którzy udzielili nam tego sakramentu, i pytamy: Jak wzrastamy w Bożej miłości?
Jak żyjemy chrztem świętym w naszym codziennym życiu? Czy Chrystus wszedł w rzeczywistość
mojego życia? Odtąd wiara i życie z wiary jest nie
tylko sprawą prywatną...
W sakramencie chrztu świętego całe moje
istnienie zostało skierowane ku Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu. Chrzest winien ujawnić się w

moim życiu przez świadectwo. Przyjęty dar zobowiązuje. Można chrzcić dzieci rodziców, którzy
mają wiarę, żyją tą wiarą, zaszczepiają ją swoim
dzieciom, by zaowocowała w ich życiu. Skoro
chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość
Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to nie można zadowalać
się powierzchowną religijnością i życiem według
reguł tego świata.
Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał, iż zadać katechumenowi pytanie: „Czy chcesz przyjąć
chrzest?”, to znaczy zapytać go: „Czy chcesz zostać
świętym?”, przyjąć radykalizm Kazania na Górze:
„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski”.
Nieporozumieniem jest pojmować świętość
jako rodzaj życia nadzwyczajnego, dostępnego
jedynie wybranym. Drogi świętości są wielorakie
i dostosowane do każ-dego powołania. Całe życie
osoby ochrzczonej, życie wspólnoty rodzinnej i
kościelnej winno zmierzać w tym kierunku.
Świętość to obecność Boga w zwyczajnym
życiu. Wyraża się ona w pragnieniu zjednoczenia
z Bogiem, łączności modlitewnej z Nim i wykonywaniu swoich obowiązków jako woli Bożej: „Oto
idę, Panie”. Takiego życia uczysz nas, Maryjo. Takim
światłem jesteśmy obdarowani i otoczeni, gdy
przesuwamy paciorki różańca świętego.
Ks. Feliks Folejewski SAC

Ale nie zawsze liturgia dostosowana jest do
udziału dzieci. Najczęściej bywa tak, że na Eucharystii są dzieci – te maleńkie, które jeszcze nic nie
rozumieją i te większe, w wieku przedszkolnym.
Ale obok nich siadają starsze panie, które oburzają się, gdy im maluchy przeszkadzają. Są też
inni dorośli, którzy potrafią zrozumieć potrzeby
ruchliwego dziecka. Jest młodzież, która chciałaby,
aby język liturgii, a zwłaszcza homilii, był dla niej
zrozumiały. Jak pogodzić wymagania uczestników
świętej liturgii w różnym wieku i często o odmiennym spojrzeniu na wspólnotową modlitwę? Jest to
niezwykle trudne zadanie, szczególnie dla księdza
głoszącego homilię (kazanie). Ale od czego są rodzice? starsze rodzeństwo? dziadkowie? Przecież

można dziecku szepnąć na ucho odpowiedź na
jego pytanie. Nic w tym złego. Jeśli kazanie jest dla
dziecka zbyt trudne, można mu powiedzieć o kolorowych promykach wpadających przez witraż. Jeśli
liturgia jest dla niego zbyt długa, można zwrócić
uwagę na obrazy, figury, polichromię, organy, ołtarz,
tabernakulum, kwiaty... Wszak prawie wszystko, co
jest w kościele, służy pogłębieniu wiary w obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Jest fragment wstępu do ciekawej książeczki
ks. Andrzeja Ziółkowskiego „Czy musimy iść do
kościoła?” pomocnej rodzicom w przygotowaniu
dzieci do pierwszego pełnego udziału ich dzieci
w Eucharystii. Można ją nabyć w wydawnictwie
„Hlondianum” – www.hlondianum.pl
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Październik – miesiąc Matki Bożej Różańcowej
7 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł
II podczas V pielgrzymki do Ojczyzny, przebywał u Pani Ludźmierskiej – Gaździny Podhala.
Ludźmierz stał się wówczas sanktuarium, w
którym zjednoczyli się wierni całego świata
z Papieżem w modlitwie różańcowej.
To przedziwna modlitwa – powiedział Ojciec Święty. Nią należy opasać całe nasze życie.
Nieuczonym, skromnym ludziom wydaje się
prosta i przytulna, jak własny kąt w izbie. Dla
młodych potrafi być przygodą, zatrzymaniem
się w gonitwie i uciszeniem wśród zgiełku.
Teologowie i filozofowie znajdują w niej
głębię, wspaniałość i mistyczne perspektywy.
Rozważając tajemnice różańcowe patrzymy
na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Matki. Przeżywamy je tak jak Ona w swym matczynym sercu.
Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski,
smutki, radości i nadzieje. Prosimy oto, by pomogła nam podejmować Boże plany i wypraszać u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich
wypełnienia. Ona radosna i pełna światłości,
bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna,
ale równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.
Królowo Różańca Świętego – módl się za
nami! Rytm różańcowych pacierzy odmierza czas
i na naszej sejneńskiej ziemi. Przywiązanie do
modlitwy różańcowej nigdy nie wygasło w sercach
wiernych naszej parafii. Tak było w wieku XIX i
XX i tak jest na początku wieku XXI. Wyraźnie o tym
świadczy rozwój Bractw, Kół czy też Róż Różańcowych,
które sto lat temu zaczęto i u nas zakładać.
Liczne świadectwa tych, którzy w tej prostej
modlitwie znajdują niewyczerpane źródło życia
duchowego, rozpala innych poprzez trwający już
od trzech lat Nieustający Różaniec. Z radością należy przyjąć, że tak wielu z nas dzień i noc trwa na
modlitwie o potrójnej mocy, która angażuje całego
człowieka, jego myśli, słowo i czyn. Ojciec Święty
Jan Paweł II zachęcał do tej modlitwy słowem,
własnym przykładem, rozdawaniem różańców, a w
końcu przepięknym listem apostolskim„Rosarium
Virginis Mariae”.

Dlatego też bez sensu jest mówienie, że nie mam
czasu na różaniec. Zacznij pierwszą dziesiątkę i choćby
na moment weź do ręki paciorki. To nie jest żaden
magiczny talizman. To jest po prostu tak, jakbyś wsunęła na chwilę swoją dłoń w dłoń Matki Dobrej Rady
i szepnęła – teraz prowadź.
l znowu jest październik – miesiąc Matki Bożej
Różańcowej. Jesienne wieczory są długie i mogą nas
całkowicie zagarnąć pod władzę telewizora. Nie dajmy się. Niech ten świat nakręconych bajek, reklam,
sporów polityków nie zabierze czasu przeznaczonego
na Różaniec w ciszy naszych domów – indywidualnie
i rodzinnie oraz podczas nabożeństw październikowych w naszej bazylice. (Irena)

„Różaniec”

Przesuwasz te ziarna, powoli z mozołem, w pocie czoła, w cierpkiej samotności. Czasami,
zmęczony cierpieniem, sam nie wiesz, dlaczego. Ale trzymasz go w dłoni, nie odkładasz, ściskasz
mocno, przytulasz do serca. I znowu powraca nadzieja. Te łzy nawleczone na sznurku ruszają
się w twoich dłoniach, a dalej – już tylko Maryja i Bóg z miłością bez miary. Ile pereł, tyle łez, ile
miłości tyle nadziei, ile modlitwy, tyle powrotów do Ojca.
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Skarb,

który trzeba odkryć
W październiku przychodzi do nas Maryja – Pokorna Służebnica, która niesie w dłoniach różaniec
zachęcając nas do modlitwy, gdyż w dzisiejszym niespokojnym świecie tak bardzo jej potrzeba. Paciorki
różańca rozpromienią szare jesienne dni wlewając
nadzieję w nasze serca.
Modlitwa różańcowa dodaje umocnienia w różnych doświadczeniach życiowych. Człowiek potrzebuje czasu, modlitwy, dobrego słowa czy wsparcia, gdy w
rękach będzie różaniec, to ta pomoc będzie łatwiejsza
i przyjemniejsza. W dzisiejszym czasie zatroskani, zabiegani o tak wiele spraw, wyczerpani codziennymi
obowiązkami w miesiącu październiku mamy okazję
zwolnić nieco tempo naszego życia, a oddając się w
sposób szczególny modlitwie różańcowej Maryja zaprasza nas do rozważania tajemnic różańca świętego,
byśmy zbliżyli się do Jej Syna Jezusa Chrystusa. Maryja pomoże nam medytować tajemnice różańcowe
streszczając Ewangelię i abyśmy mogli upodobnić
się do Chrystusa, z ufnością i wytrwałością zanośmy
do Boga przez macierzyńskie wstawiennictwo Maryi
nasze prośby i nasze życie.
Różaniec jest modlitwą wiary, jest to modlitwa
bardzo prosta i skromna, która oświeca i wzmacnia
człowieka, doprowadza do przemiany, do wzmocnienia życia chrześcijańskiego. Przez tą modlitwę działa
moc Boża w naszych sercach. Człowiek, który odmawia
różaniec, zatapia się w rozważanie wielkich wydarzeń
historii zbawienia, i czyni to jakby czytał mądrą, pobożną księgę. Czyta w sercu Matki Boga dwadzieścia
rozdziałów księgi Jej życia i Jej Syna naznaczonych
radością, uwielbieniem, miłością, zachwytem, ale
i bólem, cierpieniem i osamotnieniem.
Modlitwa różańcowa będzie skuteczna wtedy, gdy
będziemy spoglądać na Maryję, rozumieć Ją i poznawać Jej Miłość matczyną, i całkowite zjednoczenie
ze swoim synem Jezusem, gdy podczas modlitwy
różańcowej będziemy patrzeć na Maryję, to wszystkie tajemnice nabiorą właściwej barwy i ciepła życia.
Łatwiej będzie człowiekowi zrozumieć i przyjąć te
swoje „tajemnice codzienności” - pełne radości, ale
może niekiedy bólu, cierpienia i osamotnienia. Bez
tego wpatrywania się w Maryję modlitwa różańcowa
będzie nudna i przestarzała. „Odmawiając różaniec
rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie
nasze troski i smutki, radości i nadzieje, prosimy oto, by
pomogła nam podejmować Boże plany i wypraszała
u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełnienia”
- bł. Jan Paweł II.

Nie lękajcie się
małego dziecka!
Moi drodzy Bracia i Siostry w Polsce!
Życie jest darem Boga. Darem, którym
tylko Bóg może obdarzać. I Bóg w swojej
pokorze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność
współpracy z Nim w przekazywaniu życia.
Niezależnie od tego, co nas spotka, nie wolno
nam niszczyć tego pięknego Bożego daru
ani w niego ingerować. Dlaczego dzisiaj
ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ
chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe,
wygodniejsze życie, więcej wolności. (...)

Moi kochani Polacy!
Uczcie swoich młodych kochać Boga.
Uczcie ich modlić się. Jeżeli pokochają Boga,
zrobią wszystko, czego On pragnie. Będą
kochać i szanować piękny dar życia. Będą
kochać i szanować wspaniały dar możliwości
przekazywania nowego życia. (...)
Z całych sił starajmy się utrzymać jedność polskich rodzin. Wnośmy prawdziwy
pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto,
kraj, w świat. Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie
matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu
miejscach, tym, co najbardziej niszczy pokój
we współczesnym świecie, jest aborcja – ponieważ jeśli matka może zabić swoje własne
dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie
od zabijania się nawzajem? Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono
matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie
zdane na matkę. (...)
Ofiarowuję wszystkie swoje cierpienia
wynikające z choroby i bezradności, abyście
dokonali prawidłowego wyboru – abyście
wybrali życie, zgodnie z wolą Bożą. Módlmy
się! Niech Was Bóg błogosławi!

Jadwiga
Fragmenty listu Matki Teresy z Kalkuty, 24 września 1996 r.
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Bazylika Mniejsza

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

Zapowiedzi przedślubne:

– Maciej Janowski, kawaler, Suwałki, Parafia
Matki Bożej Miłosierdzia i Katarzyna Gryguć,
panna, Babańce, Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:

17/09/2011
Joanna Ziniewicz i Łukasz Nowak
Justyna Urwanowicz i Łukasz Czajczyński
24/09/2011
Nijola Racis i Andrzej Kozłowski
Joanna Borodziuk i Marcin Sawoń

Sakrament Chrztu Świętego:
24/09/2011
Julia Kozłowska

Odeszli do wieczności:

Marianna Gibas, Sejny (l. 53) zm. 08/09/2011
Marian Bartnik, Zaleskie (l. 52) zm. 14/09/2011
Jan Czarnecki, Burbiszki (l. 51) zm. 19/09/2011
Czesław Twardowski, Sejny (l. 79) zm. 17/09/2011
Leokadia Jarzębowicz, Gryszkańce (l. 65) zm. 19/09/2011
Piotr Kubilis, Radziucie (l. 89) zm. 21/09/2011
Eugeniusz Sikorski, Sejny (l. 61) zm. 22/09/2011
Henryk Mroczek, Sejny (l. 52) zm. 22/09/2011

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii) i spłatę długu
za remont okien w kaplicy Matki Bożej.
Ofiary złożyło 472 rodzin na sumę 47290 zł
Czarneccy Janina i Józef,Sztabinki
Lipiec Józef Helena,Sejny, Cisowa
Kaufman Henryka,Sejny, Rittlera
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Gryszkiewicz Ryszard Bogusława,Sejny, Młynarska
Totczyk Bolesław Zofia,Łumbie
Rutkowscy Czesław Halina,Sejny, Łąkowa
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka



Kaufman Grzegorz Zofia,Lasanka
Zdankiewicz Halina,Sejny, Piłsudskiego
Lisewscy Henryk i Anna,Sejny, Elektryczna
Klahs Andrzej Zofia,Sejny, Elektryczna
Łobik Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Kochańscy Czesław i Lucyna,Bubele
Sudnik Radosław Ewa,Sejny, Mickiewicza
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Zawadzkiego
Luto Antoni Zofia,Sejny, 1 Maja
Roszko Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Szułowicz Regina Marian Adam,Łumbie
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa
Andruszkiewicz Kazimierz Leokadia,Gryszkańce
Buchowscy Piotr Salomea,Zaruby
Klimasara Olgierd Janina,Marynowo
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo
Laskowscy Marek Zofia,Daniłowce
Jakubowska Halina,Sejny, Konarskiego
Masianis Józef Celina,Sejny, Zawadzkiego
Korenkiewicz Aleksander Zenobia,Sejny, Strażacka
Dąbrowscy Henryk Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Zdancewicz Teresa Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Roguccy Józef Biruta,Romanowce
Tydman Marek Bożena,Zaleskie
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego
Augustynowicz Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Dabulis Grażyna,Sejny, Piłsudskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Klidzio Robert Teresa,Sejny, Konarskiego
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Kalinowska Ewa,Sztabinki
Jurkun Romuald Renata,Sejny, Wojska Polskiego
Kubrak Henryk Leokadia,Kielczany
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Sidor Benedykta Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna
Domel Jadwiga, Dziemido Marianna, Sejny, Zawadzkiego
Poźniak Czesław Grażyna,Kolonia Sejny
Czakis Zdzisław Ewa,Sejny, Emilii Plater
Ziębaczewscy Monika Ernest,Sejny, Emilii Plater
Grzybowska Maria,Sejny, Piłsudskiego
Rydzewscy Hanna Tomasz, Sejny, Pl. Św. Agaty

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

1

Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy
nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej
i w codziennym październikowym nabożeństwie po Mszy św. wieczornej. Różaniec odmawiamy przed
Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej. Dzieci zapraszamy na Różaniec w środy i piątki o
godz. 16.00, a młodzież prowadzi Różaniec w piątek razem z dorosłymi. A tych, którym trudniej dotrzeć
do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Sługa Boży Jan Paweł II w liście apostolskim
„Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość
łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że
za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust
zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W niedziele
i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki
– bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,
które przypada w piątek, 7 października. Święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego jest w
naszej Parafii dniem odpustu, dlatego w niedzielę, 9 października suma o godz. 11.30 będzie odpustowa
z krótką procesją na placu kościelnym.
Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Miłosierdzie jest aktem religijnym,
nie zwykłą filantropią. Święty Paweł Apostoł zbiórkę na rzecz ubogich nazywa wręcz „liturgią”
(2 Kor 9,12). Warto zapamiętać też słowa świętego Jakuba: „Nad tym, który nie okazał miłosierdzia,
odbywa się sąd bez miłosierdzia” (Jk 2,13). Miłosierdzie ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem
Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte
powołania do kapłaństwa – w tej intencji będzie modlitwa różańcowa, o wytrwanie dla tych, którzy
zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy
Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem
i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej przed rozpoczęciem Eucharystii rano i po
południu – w godzinie miłosierdzia od 15.00, Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00. Od porannej Mszy
św. o 8.00 całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej. Przed południem
odwiedziny chorych w domach.
Dzień Nauczyciela przeżywać będziemy w piątek, 14 października. Pamiętajmy o wszystkich
nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień
Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą
modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.30 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii. Nauczycieli zapraszamy do poprowadzenia
modlitwy różańcowej.
W niedzielę, 16 października, przypada 33. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła
II na Stolicę Piotrową. Zatem będzie to Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz
nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego
dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez
Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji
jest promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w
dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a
pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę specjalną zbiórkę
w niedzielę Dnia Papieskiego.
Trwają prace remontowe domu parafialnego. Spieszymy się, aby przed zimą przykryć dach
i wstawić zarówno okna połaciowe jak i wszystkie okna, które jeszcze czekają na wymianę. Bóg
zapłać wszystkim, którzy dotychczas złożyli swoje ofiary na ten cel. Liczę na zaangażowanie wszystkich
naszych Parafian, także z wiosek. Może teraz po zebranych plonach będzie łatwiej złożyć ofiarę na cele
remontowe.
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Intencje mszalne 2–16.10.2011 r.
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
2 października 2011
07:00 +Jadwiga Gołębiewska, +Janusz, +Leonard
Obuchowscy
07:30 Kaplica Sióstr: +Józef Moroz (greg.)
08:30 O błog. Boże dla Danuty i Stanisława Bednarko w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Antoni Szuszczewicz ( 2 rocz.)
11:30 Dziękczynna za Boże błogosławieństwo w
plonach dla rolników z wsi Nowosady
13:00 Krasnowo: +Janina Dzimido (miesiąc od
pogrzebu)
13:00 LT: +Biruta z rodz. Rekuć, +Jerzy +Antoni
Auruszkiewicz, +Piotr Kossa
17:30 +Konstanty Gałdzewicz i jego rodzice
PONIEDZIAŁEK, 03 października 2011
06:30 +Janina Regina Gąsiorowska (1 rocz.)
08:00 +Kazimierz Basiaga
08:00 +Henryka Misiukanis (m-c od pogrzebu)
08:30 + zm. z rodz. Krywanis +Jan +Anna
17:30 +Aleksandra +Józef Marcinkiewicz
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Konstanty Senda i zm. z rodziny
WTOREK, 04 października 2011
06:30 +Józef Sikorski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Konstanty Rapczyński (1 rocz.) egzekwie
08:30 +Bronius +Alfons +Bogusława z rodz. Wołyniec
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Stanisława (14 rocz.) +Józef (26 rocz.) Winikajtis
ŚRODA, 05 października 2011
06:30 +Elżbieta (20 rocz.) +Franciszek i +Witold
Koneszko
08:00 +Karolina Klimaniec (10 rocz.)
08:00 +Marianna Mackiewicz (m-c od pogrzebu)
08:30 LT: +Piotr i +Marianna Zajanczewscy
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Henryk i +Marian Staśkiel +Domicela
+Aleksander i +Aniela
17:30 +Danuta +Stanisława +Piotr +Adam Dec
CZWARTEK, 06 października 2011
06:30 O Błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej dla
Anny i Dominika
06:30 +Ludwika +Jan Miszkiel +Julia +Szymon
Namiotko
08:00 Dziękczynno – błagalna za rodzinę i gospodarstwo
08:00 +Józef Pachutko (17 rocz.) +Franciszek Pachutko (15 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Anna (17 rocz.) +Franciszek Namiotko i ich
rodzice
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17:30 +Józef Moroz (greg.)
PIĄTEK, 07 października 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Aniela + Stefan +Stanisław i zm. z rodz.
Żychlińskich
08:00 +Zofia Przeorska (6mc)
08:00 +Sabina Żylińska
08:00 +Sabina +Wacław Sienkiewicz
16:00 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Genowefa i zm. z rodz. Aniszewskich
SOBOTA, 08 października 2011
06:30 +Stanisław Jakubowski (39 rocz.)
08:00 +Mikołaj Nazaruk (21 rocz.)
08:00 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Stanisław Grzędziński (10 mc)
17:30 +Ireneusz Jarzębowicz (3 rocz.)
17:30 +Helena Anuszkiewicz (1 rocz.) +Wincenty
NIEDZIELA XXVIII W CIĄGU ROKU,
09 października 2011
07:00 +Grzegorz Myszczyński (5 rocz.)
07:30 Kaplica Sióstr: +Józef Moroz (greg.)
08:30 +Mieczysław Sapiega i jego rodzice
10:00 +Romuald Pawełek (5 rocz.)
11:30 Dziękczynna za zbiory ze wsi Sumowo
13:00 Krasnowo: +Anna Pszczółkowska
13:00 LT:
17:30 +Jan Kosiński (17 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 10 października 2011
06:30 +zm. z rodz. Sadkowskich i Pietruszkiewiczów
08:00 +Anna +Piotr Polgrimas
08:00 +Genowefa Dzimitko (5mc)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Rozalia Koneszko (1 rocz.)
17:30 +Zenon Kisielewski (5mc)
WTOREK, 11 października 2011
06:30 +Józef Moroz (greg.)
08:00 +Józef Korzeniecki (2 rocz.)
08:00 +Henryka +Klemens Misiukanis
17:30 +Józef Kobyliński (9 rocz.)
ŚRODA, 12 października 2011
06:30 +Zofia +Marian i zm. z rodz. Kiewlaków
08:00 +Wojciech Domaradzki
08:00 +Regina Kraszewska (40 rocz.)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Eugeniusz Luto (8 rocz.)
17:30 +Henryk Hołdyński (2 rocz.)
CZWARTEK, 13 października 2011
06:30 +Antoni Sobieraj (1 rocz.)
08:00 +Maria Pawlukanis (4 rocz.)
SIEWCA

08:00 +Leokadia Sidorowicz (30 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Anna Mazur (16 rocz.) +Leon +Stanisław
i zm. z rodz. Mazur
PIĄTEK, 14 października 2011
06:30 +Antoni +Albina i rodzeństwo z rodz. Koleńków
08:00 +Marian Bartnik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zofia Basiaga (7mc)
08:00 +Aleksander +Jadwiga +Jan Andruszkiewicz
08:30 +zm. z rodz. Gryguć i Matulewicz
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Franciszek Palewicz (24 rocz.) +Stanisława
+Malwina
SOBOTA, 15 października 2011
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Agnieszki i
Radosława Gryziewiczów w 7 rocz. ślubu
06:30 +Jadwiga +Wiktor Burzyccy
08:00 +Józefa +Józef +Czesława i zm. z rodz. Wowaków
08:00 +Stanisław Wojtanis (20 rocz.)
08:00 +Jadwiga Cieślukowska
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Stanisław +Stanisława Łabanowscy i zm.
z rodziny
17:30 +Zofia Żegarska (11 rocz.)
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
16 października 2011
07:00 +Mateusz +Wincenty Miszkiel
08:30 +Anna +Adam Radzewicz
10:00 +Józef Węgrzynowicz (5 rocz.) +Maria +Aleksander Węgrzynowicz +Maria i +Antoni Pachuccy +Aniela
11:30 +Biruta Jasiewicz (6mc)
11:30 Dziękczynna za plony ze wsi Zaleskie
13:00 Krasnowo: +Józef Moroz (greg.)
13:00 LT: +Antoni Brzeziński (25 rocz.) +Magdalena
+Jan Sidor
17:30 +Marianna Wołukanis +Jan +Władysław
i zm. z ich rodzin

Intencje modlitwy
na październik
Ogólna:
Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga
i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
Misyjna:
Aby obchody Światowej Niedzieli Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym zapał ewangelizacji oraz
wspierania dzieł misyjnych modlitwą i pomocą
ekonomiczną najbiedniejszych Kościołów.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226),
ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk,
którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na
życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy
(wspomnienie obowiązkowe);
– 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938),
dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Ojciec Święty Jan Paweł II zwykł ją
nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła
z Polski (wspomnienie obowiązkowe).
– 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916),
prezbiter, kapucyn, który powołał do życia wiele
bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich (wspomnienie obowiązkowe);
– 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i Doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką
(wspomnienie obowiązkowe).

„Religia jest potęgą wielką i dobroczynną. Ona
wskazuje ludziom kierunki nadziemskie, przy których jednak można spotkać ziemską pomyślność,
zgodę i spokój. Ona wskazuje nadludzkie cele, za
którymi dążąc, człowiek wzmacnia swoje siły i rozwija zdolności. Ona, głosząc o życiu zagrobowym,
uczy pogardzania śmiercią i męstwa w cierpieniach, czyli oswabadza człowieka od najgorszej
niewoli. Kto nie drży wobec bólu i śmierci nie
jest sługą, ale panem świata. Religię zatem trzeba
pielęgnować jak największy skarb (...)”.
Bolesław Prus
*
„Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie
sercem, ale poprzez poczucie całkowitej zależności od Niego, podobne do tego uczucia, którego
doznaje niemowlę w rękach matki. Nie wie ono,
kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi; ale wie, że
jest ktoś, i mało tego, że wie – kocha go”.
Lew Tołstoj
*
„Nie podkopujcie religii (...) nie róbcie sportu,
niedowiarstwa, gdyż zabawą tą na wiele łat, jeżeli
nie pokoleń, możecie zgnoić ojczyznę. Już i dziś
snują się przed naszymi oczami całe tłumy charakterów marnych, cała dywizja ludzi „chorych na
zanik woli”, których mnożenie się zawdzięczamy
– propagandzie filozofii materialistycznej”.
Bolesław Prus
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Z ŻYCIA PARAFII
XII Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych i Dziennikarskich
miało miejsce w Sejnach w sobotę,
24 września. Rozpoczęło się uroczystą koncelebrowaną Eucharystią pod
przewodnictwem Pasterza Diecezji Ełckiej Bpa Jerzego Mazura. Potem był
krótki koncert organowy, zwiedzanie
bazyliki, klasztoru i muzeum diecezji sejneńskiej. Zaprezentowały się
zespoły regionalne naszego miasta:
młodzieżowy zespół tańca, dzieci ze
szkoły litewskiej, orkiestra sejneńska
i nasz miejscowy bard z poezją śpiewaną. Spotkanie zakończyło się przy
ognisku na ogrodach klasztornych z
poezją i śpiewem kapeli kresowej.

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