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MOC SŁOWA
Niedziela XXXIII Zwykła W Ciągu Roku
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J

ezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać
w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał
pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał
drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał
jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć
talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«.
Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:
»Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie
dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze,
sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu
rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do
radości twego pana«. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś
jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc
się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi.
Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego:
»Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam,
gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem
odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu
ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane,
tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma,
zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego
wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów«”.
Refleksja niedzielna:
„Naprawdę szkoda mi tego trzeciego sługi” – powiedziała pewna pani na spotkaniu kręgu biblijnego.
„Brak mu zdolności. Jest niezaradny. Nie stać go na
żadną decyzję. Poza tym boi się swego pana. Nic
dziwnego, że robi właśnie to, czego nie powinien”.



Na pierwszy rzut oka to współczucie wydaje się uzasadnione. Ale jeśli przypatrzymy się tej przypowieści
dokładniej, staje się jasne, że trzeci sługa nikogo ani
niczego się nie lęka. Nie ma żadnej ochoty zajmować
się tym, co powierzył mu jego pan. Nic a nic nie interesuje go, że otrzymał jeden talent. Mimo wszystko
ogromną kwotę, nawet w przeliczeniu na dzisiejszą
walutę, bo byłoby tego, przeliczając po dzisiejszej
cenie złota, sporo ponad dwa miliony złotych. Po
dłuższym czasie nawet jakikolwiek procent z tej
kwoty przyniósłby niezły dochód. Ale słudze temu
niczego się nie chce. Jest przekonany, że jego pan jest
wymagający, twardy, chciwy, zaborczy i chce się na
nim odegrać, mniemając, że został przez niego potraktowany niesprawiedliwie. Nie robi zatem nic, a za
swoją gnuśność i złośliwość obwinia swego pana.
Rok kościelny dobiega powoli końca. Dzisiaj
obchodzimy ostatnią niedzielę przed uroczystością
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która przypomina nam o powtórnym przyjściu Pana. Zachowanie
trzeciego sługi stawia nam dzisiaj niewygodne pytania. Przypowieść o talentach, podobnie jak przypowieść z ubiegłej niedzieli o dziesięciu pannach,
mówi w istocie o królestwie niebieskim i o naszym
stosunku do niego. Jak się w nie angażuję? Z jaką odwagą i fantazją postępuję, żeby się „pomnażało”? Czy
zakopuję swój talent, moje zdolności, moją wiarę,
moje radosne i bolesne przeżycia i tym samym innym
odbieram szansę doświadczenia królestwa Bożego?
A może nawet jeszcze wtedy samego Boga obarczam
winą, że na świecie jest tak ciemno i beznadziejnie?
Co więc robię z talentem, jaki mam?

Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata – 20 listopada 2011
Mt 25,31–46

J

ezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy
Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na
swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej
stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi
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pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do
Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub
w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy
odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz
ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory
i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«. Wówczas
zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłu-

żyliśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili«. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi
zaś do życia wiecznego”.

Ogłoszenie
20 XI Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata – Święto patronalne Stowarzyszenia Akcji Katolickiej w Polsce
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach organizuje wyjazd członków i sympatyków na uroczystość patronalną do Ełku.
Zbiórka i wyjazd w niedzielę 20 listopada
o godz. 13.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

MŁODZI WIERNI CHRYSTUSOWI…

AŻ PO KRZYŻ!

Z inicjatywy uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach Szkolna Wspólnota podjęła działania
związane z obroną najwyższych
wartości:
BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
Wobec nasilającej się propagandy zła, polegającej na eliminowaniu z życia publicznego
znaków wiary i narodowej tożsamości, młodzi ludzie pragną zwrócić uwagę na to, że ich
przyszłość powinna wyrastać ze zdrowych korzeni, że Krzyż jest dla nich znakiem wiary
i tożsamości narodowej.

Stąd przesłanie krucjaty: „W OBRONIE KRZYŻA STANĘ!”
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach czują się
spadkobiercami chlubnych tradycji tej najstarszej suwalskiej Alma Mater, w której przed 25
laty młodzież i nauczyciele bronili Krzyża.
Na spotkaniu z J.E. Bp Jerzym Mazurem, które odbyło się 25.10.2011 r. w szkole – uczniowie zwrócili się do Biskupa Ełckiego o przyjęcie Patronatu nad krucjatą i przedstawili
propozycje realizacji przedsięwzięcia skierowanego do uczniów szkół suwalskich, diecezji
ełckiej, młodzieży kraju i świata.
Uroczysta inauguracja krucjaty odbędzie się 25.11.2011 r. w Suwałkach godz. 13.00
(konkatedra pw. Św. Aleksandra).

I TY TAKŻE JESTEŚ ZAPROSZONY NA INAUGURACJĘ KRUCJATY
„W OBRONIE KRZYŻA STANĘ”
do Suwałk na 25.11.2011 r. o godz. 13.00 – konkatedra pw. Św. Aleksandra.
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ
DAJ ŚWIADECTWO WIARY AŻ PO KRZYŻ!
WSPÓLNOTA SZKOLNA
I LO im. M. Konopnickiej
w Suwałkach
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Przyszłość idzie
przez rodzinę

K

tóregoś popołudnia, parę tygodni temu.
podążałem w ślad za trzymającą się za
ręce parą. Sądzę, że byli to uczniowie, albo
szkół ponad gimnazjalnych, albo studenci. Szli
zasłuchani w... nie, nie w siebie nawzajem. Słuchawki na uszach obojga, skutecznie skupiały
ich na tym, co tłoczone było do ich uszu, z dala
słyszalnymi, decybelami. I co ciekawe, że każde
słuchało czego innego.
Zdumiałem się nad tą parą przypominając, że chwile spędzane z moją lubą (a od 28
lat żoną) zawsze upływały na rozmowie (nie
ukrywam, że jej głos brzmiał rzadko, mój natomiast...). A tutaj przykład zaskakującego braku
kontaktu osobowego, wymiany myśli, spostrzeżeń, poznawania się. Czyżby znak czasu – niby
razem, ale jakże osobliwie osobno?
Podpatrując scenariusze życia domowego
chyba jest podobnie: albo głównym gadającym bez przerwy, jest telewizor, albo każdy
z domowników, zamknięty w swoim pokoju,
słucha lub ogląda wybranych ulubieńców. Więzi
rodzinne – a co to takiego? Świadomość, że
jesteśmy z nazwy rodziną jest, ale brakuje jej
specyficznego klimatu, ciepła, serdeczności,
Wzajemnego zainteresowania sobą, poznawania myśli, dążeń, marzeń i oczekiwań od
rzeczywistości, wspólnego rozeznawania planów życiowych, dzielenia się osiągnięciami lub
porażkami w szkole czy w pracy, planowania
wspólnego spędzenia czasu odpoczynku lub
świętowania niedzieli; słowem – bycia razem.
Czasem wypada na telewizor zawiesić
kartkę z napisem W REMONCIE, a zyskany czas
poświecić sobie nawzajem. Wskazując na konieczność budowania więzi duchowej między
małżonkami, oprócz modlitwy osobistej, tego
intymnego spotkania z naszym Stwórcą, stanowiącego podstawę budowania wzajemnych relacji i odniesień w małżeństwie, równie uważna
jest rozmowa między mężem i żoną
Jeśli przyjmiemy, że w małżeństwie Jezus
Chrystus jest zawsze obecny, zgodnie z zapoNr 70/2011

wiedzią A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20B) i to ze
szczególną mocą wynikającą z sakramentu, to
należy w treści rozmowy uwzględnić wszystkie
aspekty życia małżeńskiego. Do takiej szczególnej rozmowy trzeba odrobinę separacji, aby nic
i nikt w niej nie przeszkadzał. W celu skupienia
myśli nad faktem, że Bóg jest między nami,
można zapalić świecę, Znak krzyża i słowa – w
Imię Ojca i Syna, i Ducha świętego oraz przypomnienie słów Zbawiciela: gdzie są dwaj, albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród
nich (Mt 18,20) dopełniają tę świadomość.
Dodatkowo uzmysłowienie sobie że po
to Pan Bóg dał usta małżonkowi, by przez nie
objawiać swoją wolę drugiemu, spowoduje,
że każdy temat – od najbardziej prozaicznego
do najskrytszych i najintymniejszych, jakie są
między kochającymi się mężem i żoną, będzie
przyjmowany z wyrozumiałością, życzliwością
i miłością. Jaka może być tematyka tej szczególnej, pod niejako okiem Bożym prowadzonej
rozmowy? Mówmy sobie o różnych płaszczyznach naszego życia. Od naszych osobistych
relacji z Bogiem i kwestii przeżywania wiary,
do subtelności naszego pożycia, troski o dzieci,
ich naukę i wychowanie, starając się osiągnąć
maksimum porozumienia.
W tym dialogu spróbujmy dopraszać się
od Pana, aby objawił nam swoją wolę, swój
plan, który jest wspaniały, gdyż pochodzi od
kochającego Ojca.
Umocnieni w takiej rozmowie Bożym wsparciem będziemy oddziaływali na otoczenie;
domowników, sąsiadów, współpracowników
i każdego spotkanego człowieka. Wtedy będzie
się chciało być jak najwięcej w domu. w domu
rodzinnym.
(MH - z miesięcznika „Zwiastun Miłosierdzia” parafii
p.w. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku nr 4/30).



Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Drugie przykazanie kościelne
Człowiek nie jest zdolny – mimo wszelkich praktyk pokutniczych – uporać się z winą swego życia.
Potrzebuje słowa przebaczenia, bowiem tylko pomoc dana z góry jest w stanie w jednej chwili
wszystko doprowadzić do porządku. (Walter Nigg)
Nie ma większego zła niż grzech, nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samego grzesznika. Grzech niszczy udzielone w
sakramentach dary Boga: nowe narodzenie,
przyobleczenie się w Chrystusa, uświęcenie
i usprawiedliwienie w imię Pana. Dlatego też,
Chrystus wzywa ludzi do nieustannej walki
ze złem. Kościół zobowiązując wierzących,
by przynajmniej raz w roku przystąpili do
sakramentu pokuty, podkreśla konieczność
tego sakramentu w rozwoju życia duchowego. Określa też pewne minimum (raz w roku)
umożliwiając rozwój życia z Bogiem.
Przed przystąpieniem do sakramentu
uzdrowienia – pokuty potrzebne jest wyciszenie się, odejście od zgiełku. Pomocna bywa

także modlitwa o światło Ducha Świętego dla
siebie i spowiednika.
Wierzący powinien zastanowić się nad
własnym życiem, czyli dokonać dokładnego
rachunku sumienia, wzbudzić żal za grzechy
i obiecać poprawę. Jeżeli tylko istnieje taka
możliwość, warto wybrać odpowiedni czas
i miejsce spowiedzi. Unikanie się w ten sposób zbyt długich kolejek do konfesjonału,
pośpiechu...
Kapłan spełnia swój urząd, ale łaska przebaczenia pochodzi od Boga. Udzieleniu rozgrzeszenia towarzyszą dwa gesty kapłana:
wyciągnięcie w stronę penitenta (spowiadającego się) prawej ręki – symbolizujące
uzdrowienie oraz znak krzyża przy końcu
formuły.
Ważnym elementem nawrócenia – drogi
powrotu do Boga powinno być zadośćuczynienie za popełnione grzechy, zadośćuczynienie rozumiane jako naprawienie zła. Powinno
być ono znakiem osobistego zaangażowania,
które podejmujemy wobec Boga i bliźniego,
aby rozpocząć nowe życie. Zadośćuczynienia
nie można zawęzić tylko do odmówienia zadanych modlitw. Spełniając uczynki miłości,
miłosierdzia, grzesznik wyraża pragnienie
przylgnięcia do Boga.
Droga powrotu do Boga – nawrócenie jest
procesem. Dobrze oddają to słowa Jerzego
Lieberta: „Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę”. Codziennie muszę wybierać Boga, gdyż bez przerwy od Niego odchodzę. Bez Boga jestem bankrutem. Aby żyć
muszę oddychać, tak samo, aby żyć duchowo,
mam nieustannie otwierać się na Boga.
(Jolanta)
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Wspomnienia z wyjazdu pielgrzymkowo - turystycznego do Medjugorie 5–14.09.2011 r.

Medjugorie (Międzygórze) – miejsce pielgrzymkowe w południowej Europie w
Bośni i Hercegowinie, 26km od
Mostaru. Znane jest na świecie od 24 czerwca 1981r., kiedy
to wg świadectwa 6 dzieci (2
chłopców i 4 dziewcząt), zaczęła objawiać się Najświętsza
Maryja Panna. Odtąd ruszyła
rzeka pielgrzymów, turystów
i ciekawych ze wszystkich
kontynentów, co dogłębnie
odmieniło życie tej skalistej
parafii katolickiej. Miliony ludzi odwiedziło i odwiedza Medjugorie. Matka
Boska z opisu ma: niebieskie oczy, młodą
rumianą twarz, biały welon na głowie oraz
długą popielatą suknię. Młodych, którzy doznali widzeń, poddano badaniom lekarskim
i psychiatrycznym, które stwierdziły, że dzieci
są całkowicie normalne i zdrowe. Rozpoczęły
się represje władz komunistycznych. Zabroniono wstępu na Górę Objawień – Podbro.
Proboszcz i księża trafili do więzienia. Dzieci
mają widzenia w rożnych miejscach. wg nich
Matka Boska ma powierzyć im 10 tajemnic.
Jedne z nich znają, wszystkie, inne jeszcze
nie. Do dzisiaj troje ma widzenia. Objawienia trwają już 30 lat. Matka Boża w swoich
przesłaniach przekazywała wiernym swoje
życzenia i prośby. Pierwszym celem Jej misji
jest wezwanie do pokoju. W jednym z objawień wypowiedziała słowa: „Jestem Królową
Pokoju”. Wezwanie do nawrócenia domaga
się całkowitego poświęcenia się wierze i powrotu do Jezusa Zbawiciela. Bardzo głośnym
echem odbiło się przesłanie dotyczące modlitwy, jako ważnej treści wiary chrześcijańskiej.
W Medjugorie życie stało się modlitwą. Zaleceniem jest odmawianie Wyznania wiary,
siedem razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
i Chwała Ojcu. W przesłaniach Matka Boska
poleca modlitwę post i pokutę.
Nr 70/2011

Wyjazd
O pierwszej godzinie w nocy z niedzieli
na poniedziałek wyjechaliśmy wraz z grupą
kętrzyńską z Sejn. Przed godziną 6.00 pacierz,
a więc Ojcze Nasz, Zdrowaś, Wierzę, Dziesięcioro Przykazań, modlitwa do Anioła Stróża,
Pod Twoją obronę i śpiew, „Kiedy ranne...”
a potem Godzinki. Przy pięknej pogodzie
około 10.30 mijaliśmy Częstochowę, a około
15.00 przejeżdżaliśmy przez Czechy, kierując
się na Słowację.
Przez 600-700 lat oba te państwa nie
miały swojej państwowości. Wcześniej było
Cesarstwo Rzymskie, które zakładało twierdze, obozy wojskowe, a następnie miasta.
Rzymianie przynieśli na te tereny winorośl.
Cesarstwo Rzymskie upadło w VI w. W IX
wieku powstało Państwo Wielkomorawskie.
Narodziny narodu Słowackiego. Wolność nie
trwała długo. W 907 roku ulegają Madziarom. Nastąpił duży chaos, kraj był w ciągłej
wojnie. W 1526 r. Węgrzy pod Mohaczem
ulegają Turkom i Słowacja dostaje się pod ich
panowanie. W XIX wieku zaczyna się Wiosna
Ludów. Po pierwszej wojnie światowej powstaje Czechosłowacja. Dopiero w XX wieku,
w 1993 r.- Słowacja.
Trasa będzie liczyła 950km, pierwszy nocleg w okolicach Bratysławy.
Teresa RW (cdn)



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.

Odeszli do wieczności:

Janusz Karłow, Sejny (l. 62) zm. 22/10/2011
Bronisław Kuklewicz, Klejwy (l. 86) zm. 31/10/2011
Danuta Janulewicz, Ogrodniki (l. 78) zm. 30/10/2011
Henryk Klidzio, Sejny (l. 80) zm. 30/10/2011
Helena Śledziewska, Sejny (l. 83) zm. 31/10/2011
Leokadia Namiotko, Sejny (l. 70) zm. 02/11/2011

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło
592 rodzin na sumę 58 680 zł
Ramel Mariusz Marta,Marynowo
Okulanis Kamil Urszula,Romanowce
Anonimowo, Zawadzkiego
Klucznik Robert Teresa,Sejny, Strażacka
Andrulewicz Krzysztof,Daniłowce
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Głowackiego
Krutul Marian Łucja,Sejny, Wojska Polskiego
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego
Konewko Stefan Janina,Skustele
Korzenieccy Stanisław Danuta,Bubele
Buchowscy Witold Daniela,Sejny, Świerczewskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Jatkowscy Wacław Halina,Sejny, Zawadzkiego
Tomkiewicz Czesław Zofia,Sejny, Emilii Plater
Żynda Stanisław Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Piliczewscy Beata Józef,Bubele
Nazaruk Szymon Dorota,Sejny, Konopnickiej
Łebscy,Bubele

Bronejko Stanisław Ewa,Romanowce
Namiotko Ryszard Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Milanowscy Regina i Henryk,Sejny, Ogrodowa
Bałulis Robert Irena,Sejny, Cisowa
Rybczyńscy Józef Halina,Kielczany
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, W. Polskiego
Pajewscy Helena Jarosław,Sejny, Ogrodowa
Jarzębowicz Sebastian Marta,Gryszkańce
Czernialis Wiesław Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby

Kościół
wspomina świętych
Kościół w Polsce każdego dnia wspomina
świętych lub błogosławionych i tak 18 listopada
wspomniana jest 17 letnia męczennica Karolnia
Kózkówna. Urodziła się w podtarnowskiej wsi WałRuda 2 sierpnia 1894 roku.
Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawał się
z otrzymanym od mamy różańcem. Modliła się nie
tylko w ciągu dnia ale i w nocy. We wszystkim była
posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała
się młodszym rodzeństwem. Uczyła się chętnie
i bardzo dobrze, była pracowita i obowiązkowa.
Karolina była urodzoną katechetką swoją wiedzą
zawsze dzieliła się z innymi. Katechizowała swoje
rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi
pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała
do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na
potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi
i starymi.
Zginęła na początku I wojny światowej. 18
listopada 1914 roku. Cesarski żołnierz uprowadził
ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła
się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilki dniach
4 grudnia 1914 roku w pobliskim lesie znaleziono
jej zmasakrowane zwłoki. Pogrzeb Karoliny był
wielką manifestacją okolicznej ludności, która
z wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy
w pogrzebie męczennicy. Karolina Kózkówna jest
patronką Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży
(KSM) i Ruchu Czystych Serc.
Jadwiga
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Dzisiejsza niedziela jest w Polsce Dniem Modlitw za Polonię Zagraniczną i jej Duszpasterzy.
W szczególny sposób pamięcią obejmujemy Rodaków, zwłaszcza naszych bliskich, którzy żyją
gdzieś w świecie, poza granicami Ojczyzny. Dzisiaj ta modlitwa jest niezwykle ważna i potrzebna. Po
otwarciu naszych granic wielu Polaków wyjechało za chlebem. Inni wcześniej wyjechali za wolnością.
Los wielu z nich na obczyźnie nie jest łatwy. Towarzyszy im niepewność, czyhają przeróżne zagrożenia
i pokusy. Módlmy się o to, aby Boga, wiarę ojców i Ojczyznę zawsze mieli w swoich sercach. Pamiętajmy
też o tych, którzy są u siebie, ale granice już biegną inaczej. Im jeszcze trudniej, bo pozostali na ukochanej
ziemi, ale nie w ukochanej Polsce. Niech nasze modlitwy będą dla nich specjalnym darem.
Dzisiaj solidaryzujemy się też z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My
cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo
jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci
najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy,
to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz! Dzisiaj przy kościele zbierane są do skarbon ofiary na pomoc chrześcijanom
prześladowanym za wiarę.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego
przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez
papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego.
W odnowionej liturgii Kościół uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla
podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam
się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania,
pogłębiania mojej przyjaźni, komunii z Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby
to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności Królestwa, w którym
Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.
Niedziela Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlimy się o aktywność katolików w życiu społecznym, aby swoją postawą
wpływali na sakralizację tego świata tak bardzo dzisiaj zeświecczonego, a wręcz odrzucającego Boga
i Jego Miłość. Dzisiaj po sumie wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu poświęcamy naszą
Parafię Boskiemu Sercu Zbawiciela śpiewając uroczyste „Ciebie Boga wysławiamy…” dziękując za łaski
otrzymane od Boga w ciągu całego roku liturgicznego.
W środę, 16 listopada święto Matki Bożej Ostrobramskiej. Kult Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej
Bramy jest nam szczególnie bliski. To stamtąd prowadzi przez nasze sanktuarium sejneńskie
szlak maryjny poprzez wiele niezwykłych miejsc kultu aż do Fatimy, tego najbardziej wysuniętego na
Zachód cudownego sanktuarium maryjnego. Prośmy Maryję Ostrobramską o wrażliwość w nas na
sprawy Boże, niech wyprasza nam wszystkim łaskę miłosierdzia.
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej obchodzimy we
wtorek, 22 listopada. Z tej okazji Panu Organiście i naszemu chórowi parafialnemu składamy
życzenia obfitości Bożych darów. Niech święta Cecylia wyprasza dla wszystkich ducha radości i uwielbienia oraz łaskę głębokiego wnikania w tajemnicę liturgii. W czasie wieczornej Mszy św. szczególnie
będziemy modlić się w tych intencjach. Zapraszamy wszystkich chórzystów.
Opłatki na stół wigilijny uroczyście poświęcimy w Niedzielę Chrystusa Króla na Mszy św. o godz.
7.00 i od tej chwili będą do nabycia w zakrystii i kancelarii. Ofiary dowolne, które składamy przy
tej okazji będą przeznaczone na remont domu parafialnego.
Rozbudowuje się gmach naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku o kaplicę seminaryjną oraz bibliotekę. Są to obiekty zasadnicze w formacji przyszłych kapłanów i przygotowaniu
intelektualnym. Każda parafia diecezji wspiera swoją ofiarą tę inwestycję jedną złotówką od mieszkańca
parafii. W pierwszej połowie tego roku wpłaciliśmy pierwszą ratę w wysokości 3,5 tys. złotych. Teraz
powinniśmy wpłacić pozostałą ofiarę w wysokości 4 tys. złotych. W niedzielę Chrystusa Króla 20 listopada
przy kościele będą zbierane ofiary na ten cel. Bóg zapłać za wsparcie tej seminaryjnej inwestycji.
Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście
Pana Jezusa. W niedzielę, 27 listopada wejdziemy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni
i odpowiednio duchowo przygotowani.
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Intencje mszalne 13–27.11.2011 r.
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
13 listopada 2011
07:00 +Józef (23 rocz.) +Antonina Rybczyńscy
07:30 Kaplica Sióstr: Czesław Dziemido (greg.)
08:30 +Zdzisław Sikorski (11 rocz.)
10:00 +Dorota Andrulewicz
11:30 +za zm. członków Nieustającego Różańca i
za zm. z ich rodzin
13:00 Krasnowo: +Anna Pszczółkowska
13:00 LT: +Mare Jurgi Radzewiczus +Józef +Leokadia Niewulis +Jan +Dirmantas Wołukanis
17:30 +Jadwiga +Wiktor +Stanisław Bednarscy
PONIEDZIAŁEK, 14 listopada 2011
06:30 +Grzegorz Jasiński (18 rocz.)
07:00 Kaplica Sióstr: Czesław Dziemido (greg.)
08:00 O Błog. Boże, zdrowie, długie lata i opiekę
MB dla Mieczysława i Stanisławy
08:00 +Zofia Basiaga (8 mc)
08:00 +Anna +Józef +Elżbieta +Czesław +Antoni
z rodz. Fiedorowiczów
08:30 LT: +za zm. z rodz. Jakubowskich
17:30 +Józef +Antoni i zm. z rodz. Suchockich
+Wacław +Genowefa Letkiewicz
17:30 +Paweł +Olga +Józef i zm. z rodz. Totczyków
i Symonowiczów
17:30 +Kazimierz +Marianna Witkowscy +Antoni
+Marianna Szlaużys
WTOREK, 15 listopada 2011
06:30 +Lucjan +Helena Stylińscy
06:30 O błog. Boże, zdrowie i szczęśliwy zabieg
dla Krzysztofa
08:00 +Apolonia Andrulewicz (4 rocz.)
08:00 +Piotr Wiżlański (8 rocz.)
08:00 +Jadwiga Żegarska (22 rocz.)
08:30 LT: +Anele +Franciszek Stankiewicz +Anele
+Witaly Markiewicz
17:30 +Józef Ziniewicz (3 rocz.)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (9 mc)
17:30 +Czesław Dziemido (greg.)
ŚRODA, 16 listopada 2011
06:30 +zm. z rodz. Wołągiewiczów i Łejmelów
06:30 +Czesław Dziemido (greg.)
08:00 +Henryk Mroczek
08:00 +Biruta Jasiewicz (7 mc)
08:00 +Alfons Dziemian i jego rodzice: Piotr i Anna
08:30 LT: +Anna +Ignacy +Józef +Wincenty +Marianna
17:30 +Lucjan Karłowicz
17:30 +Zofia +Bernard Biziewscy
17:30 +Franciszek Awramik (7 rocz.)
CZWARTEK, 17 listopada 2011
06:30 +Eugenia Kubrak (4 rocz.)
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08:00 +Romuald Grablunas (m-c od pogrzebu)
08:00 +Anna (3 rocz.) +Leon Czeropscy
08:00 +Czesława Krzemińska
08:30 LT: +Antoni +Maria +Wincenty +Katarzyna
z rodz. Buraczewskich
17:30 +Janina Pietuszko (9 mc)
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (4 mc)
17:30 +Czesław Dziemido (greg.)
PIĄTEK, 18 listopada 2011
06:30 +Zbigniew Gryniewicz (3 mc)
06:30 +Edward Andruszkiewicz (2 rocz.) +Janina
08:00 +Mieczysław Staniewicz
08:00 +Anna +Marian Masłowieccy
08:30 LT: +Antoni +Aniela Kossa
17:30 +Antoni (2 rocz.) +Anna Berezeccy
17:30 +Zofia +Feliks Staniewicz
17:30 +Czesław Dziemido (greg.)
SOBOTA, 19 listopada 2011
06:30 +Bożena Stankiewicz (40 dzień od śmierci)
07:00 Kaplica Sióstr: Czesław Dziemido (greg.)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (2mc)
08:00 O błog. Boże dla Marcina Pietrewicza w dniu
urodzin
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy +Sławomir
Korzeniecki
08:30 LT: +Ele +Józef +Ewa…
17:30 +Daniel +Bronisław Lewkowicz +Zofia Rutkowska
17:30 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i ich rodzice
17:30 +Stanisław Pilecki (15 rocz.)
NIEDZIELA – Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata, 20 listopada 2011
07:00 +Stanisław Motuk
07:30 Kaplica Sióstr: +Czesław Dziemido (greg.)
08:30 +Henryk +Marianna Radzewicz
10:00 +Stefania Woźnialis +Andrzej
10:00 LT: (Żegary) + Helena Skrypko (miesiąc od
pogrzebu)
11:30 Dziękczynna za plony ze wsi Łopuchowo
13:00 Krasnowo: Dziękczynna za plony od wsi
Krasnowo
13:00 LT: +Anna Sidor (3 rocz.) +Ona Buraczewska
(20 rocz.)
17:30 +Marta Staniewicz (10 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 21 listopada 2011
06:30 +Jadwiga +Władysław +Mirosła +Elżbieta
+Jakub Motuk
08:00 +Józef i zm. z rodz. Totczyków
08:00 +Marianna +Bolesław Gerwel
08:00 +Aleksandra +Stanisław i zm. z rodz. Sitkowskich
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla TomaSIEWCA

sza Moroza w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Eugenia +Bronisław Kuklewicz
17:30 +Czesław Dziemido (greg.)
WTOREK, 22 listopada 2011
06:30 +Tadeusz Kasperowicz i jego rodzice
08:00 +Bolesław Czeropski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Jerzy Milewski (3 rocz.) +Antoni +Franciszka
08:00 +Krystyna Rutkowska +Władysław Cichanowicz i jego rodzice
08:00 +Czesław Dziemido (greg.)
17:30 +Bronisław Jasionowski
17:30 +Zdzisław Olejniczak
17:30 +Henryk Mroczek (1 mc)
ŚRODA, 23 listopada 2011
06:30 +Józef Korzeniecki
08:00 +Józef Matusiewicz (9 rocz.)
08:00 +Elżbieta +Jan Brzezińscy +Anna +Stanisław
Zianowicz
08:00 +Antoni Mielech i zm. z rodz. Magalengo
08:30 +Józef +Jerzy Marcinkiewicz +Piotr Senda
17:30 +Grzegorz Bukało (5 rocz.)
17:30 +Eugenia +Bronisław Kuklewicz i ich rodzice
17:30 +Czesław Dziemido (greg.)
CZWARTEK, 24 listopada 2011
06:30 +Anna +Bronisław i zm. z rodz. Dobuszyńskich +Józef +Jan +Marianna +Emil i zm. z
rodz. Zabielskich
08:00 +Kazimierz Dziemido (30 rocz.)
08:00 +Czesław Dziemido (greg.)
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz Domel +Szczepan
Poświatowski
17:30 +Janina Klucznik (1 rocz.)
17:30 +Anastazja +Wiktor +Marcela +Feliks i zm.
z rodz. Albów
17:30 +Stanisława +Eugeniusz Jakubowscy
PIĄTEK, 25 listopada 2011
06:30 +Scholastyka +Konstanty Maślak
08:00 +Anna +Jan i z rodz. Radzewiczów
08:00 +Czesław Dziemido (greg.)
08:00 +Aniela Kochańska (rocz.)
08:00 +Janusz Karłow (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Stefan Kaufman (31 rocz.)
17:30 +Stefania +Kazimierz +Janina i zm. z rodz.
Fiedorowiczów
SOBOTA, 26 listopada 2011
06:30 +Wincenty (46 rocz.) +Wiktoria +Zofia i zm.
z rodz. Dąbrowskich
08:00 +Anna +Józef Tomkiewicz i ich rodzice
08:00 +Kazimierz (20 rocz.) +Władysław Namiotko
+Leon +Mieczysław +Władysława +Henryk
Mikłaszewicz +Jadwiga +Wacław Radziun
+Janina +Edward Bielawscy
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08:00 +Czesław Dziemido (greg.)
17:30 Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Anny i Czesława Ogórkisów
17:30 O błog.Boże dla Przemysława i Marzeny Morozów w 18 rocz. ślubu i dla całej rodziny
17:30 +Mirosław Skupski (2 rocz.)
NIEDZIELA I ADWENTU, 27 listopada 2011
07:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Karoliny Rapczyńskiej w 18 rocz. urodzin
08:30 +Romuald Jakubowski (10mc) +Monika Namiotko (4mc)
10:00 +Eugeniusz Szabłowski (8 rocz.)
11:30 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Wacławy i
Witolda Giedrojć i o błog. Boże dla całej
rodziny
13:00 LT: +Wincenty Biernacki (13 rocz.) i jego
rodzice i zm. z rodz. Misiukanis
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (11 rocz.) i zm. z rodziny

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231),
zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa
Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym
i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki
świętego Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
– 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914),
dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych
Serc (wspomnienie obowiązkowe);
– 19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego
księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do
klarysek (wspomnienie obowiązkowe).
– 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych
(wspomnienie obowiązkowe);
– 24 XI – św. św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862
(wspomnienie obowiązkowe).
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Z ŻYCIA PARAFII

Kapituła

Sejneńsko-Wigierska
Kapituła Sejneńsko–Wigierska istniejąca przy naszej Kolegiacie Sejneńskiej co
roku gromadzi się w listopadzie na modlitwie w intencji zmarłych biskupów diecezji sejneńskiej, łomżyńskiej i ełckiej oraz
zmarłych kapłanów będącymi wcześniej
członkami tego zacnego gremium. Koncelebrowanej Eucharystii sprawowanej
3 listopada 2011 roku w naszej Bazylice
razem z kapłanami – kanonikami Kapituły
przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup
Jerzy Mazur.
Pasterz Diecezji Ełckiej ogłosił też nominację na Prepozyta (przewodniczącego) Kapituły Sejneńsko–Wigierskiej, którą
otrzymał miejscowy proboszcz, a także
było uroczyste przyjęcie w poczet Kapituły
nowych kanoników.

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