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ezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją
za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała
im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych;
i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem,
gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się
na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył
za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On
rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to
wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w
ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Refleksja niedzielna:
Jezus uzdrawia chorych, opętanych, nawet teściową Piotra. Tak opowiada Marek. Nie ma żadnych
wątpliwości. Dlaczego miałby je mieć. W ówczesnych
czasach chętniej dawano wiarę w cuda niż w naszych,
co więcej – były to czasy nawet złaknione cudów, goniące za nimi, gorąco je wyczekujące. Dlaczego Marek
miałby w nie wątpić? Dlaczego nie miałby być przekonany o niebieskich mocach Mesjasza czy Mu ich
odmówić? Wystarczy, że Mesjasz krzywym okiem tylko
spojrzy na demony, a te już ustępują i milkną na zawsze.
Dzisiaj znacznie trudniej nam w to uwierzyć. Opętania
przez demony chętnie klasyfikujemy jako choroby psychiczne. Egzorcyzmy w odczuciu wielu uchodzą za niebezpieczne obrzędy, u podstaw leżą pomyłki w ocenie
zachowań niezrównoważonych osób, a nierzadko chęć
zysku, którą opętani są wszelkiego rodzaju rzekomi
bioenergoterapeuci czy wróżki, zaklinacze i znachorzy.
Tego wszystkiego nie wie jeszcze ewangelista Marek. Ale
wie coś innego, co można wyczytać między jego wierszami
i co w wielu miejscach wyraźnie podkreśla Jezus: co nie jest
możliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Ingerencje Boga w
rzeczywistość służą – choć często muszą być one boleśnie
odczuwane - zbawieniu i uzdrowieniu. Nikt, kto zetknął
się z Bogiem, nie pozostaje niezbawiony. Mesjasz – w rozumieniu Marka – nie przynosi niczego innego, a jedynie
zbawienie, l nawet temu, kto nadal pozostaje chory na ciele,
zostaje ofiarowana uzdrowiona, bo zbawiona, dusza.



ewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty
i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego:„Chcę, bądź oczyszczony”.
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze
słowami:„Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż
się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on
po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to,
co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.
A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Refleksja niedzielna:
Zdarza się, że to, co ma posmak skandalu, kryje
się w Ewangeliach za całkiem niewinnie brzmiącymi
zdaniami. Dzisiejsze czytanie rozpoczyna się właśnie
od takiego zdania: „wtedy przyszedł do Niego trędowaty...”. Uczniowie Jezusa zapewne z niedowierzania
szeroko otwierali oczy. Jak to możliwe, że trędowaty
– człowiek wykluczony ze społeczności, już za życia
uznany za umarłego, któremu nie wolno było zbliżać
się do żadnej wsi, żadnej studni, żadnego lekarza, tak
po prostu przychodzi do Jezusa, upada przed Nim na
kolana i prosi Go o oczyszczenie. Jednak w jego prośbie wyczuwa się raczej niepewność niż nadzieję: „Jeśli
chcesz, możesz...”. Może nie zechce? Może każe mu,
nosicielowi zarazków strasznej choroby, wynosić się
czym prędzej, do czego zresztą miałby pełne prawo?
Ale Jezus poczuł się głęboko poruszony, dotknięty jego
cierpieniem, „zdjęty litością”. Wyciąga rękę, dotyka nietykalnego, uzdrawia nieuleczalnego, ponownie przyjmuje do społeczności wykluczonego. Czy można się
więc dziwić, że uzdrowiony z trądu nie może tego cudu
zachować dla siebie? Nam ta krótka, opowiedziana
zaledwie w sześciu wierszach, historia uzdrowienia
trędowatego, może czy powinna powiedzieć tyle, że
nie ma niczego, co mogłoby przeszkodzić ludziom dotrzeć do Boga. Ani przerażająca choroba, ani straszna
wina, ani nieodpowiedzialna odmowa, ani naruszenie
nakazów religijnych. Żaden też uczeń nie przeszkodził
tym, którzy szukali Jezusa, dotrzeć do Niego, l my tego
nie powinniśmy robić.
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Z rozważań bł. Jana Pawła II
Lourdes – cierpienie uświęcone i uświęcające
Rzeczywistość wiary, nadziei i miłości. Rzeczywistość cierpienia uświęconego i uświęcającego. Rzeczywistość obecności Bożej Rodzicielki
w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła na ziemi;
obecności szczególnie żywej i wybranej cząstki
Kościoła, jaką są chorzy i cierpiący.
Ludzie ci, jeśli mają wiarę, udają się do Lourdes.
Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że tam, jak w Kanie,
„jest Matka Jezusa”, a gdzie Ona, tam nie może
nie być Jej Syna. Wiedzione tą pewnością rzesze
ludzkie kierują się do Lourdes, żeby tam znaleźć
pociechę, pokrzepienie i nadzieję. Chorzy wszelkiego rodzaju udają się z pielgrzymką do Lourdes
z tą nadzieją, że za pośrednictwem Maryi objawi
się w nich zbawcza moc Chrystusa... Zbawcza moc
Chrystusa objawia się w Lourdes przede wszystkim
w sferze duchowej.
W sercach chorych, którym Maryja daje usłyszeć cudotwórczy głos Syna; głos, który w przedziwny sposób łagodzi odruchy goryczy i buntu,

otwiera oczy duszy, żeby człowiek
w nowym świetle mógł widzieć
świat, siebie i swe
przeznaczenie...
Chorzy odkrywają w Lourdes nieocenioną
wartość własnego cierpienia. W świetle wiary
zaczynają rozumieć fundamentalne znaczenie,
jakie może mieć ból nie tylko dla ich własnego
życia, odnowionego wewnętrznie spalającym
i przemieniającym płomieniem, ale także dla życia
Kościoła... Najświętsza Maryja Panna, która stojąc
odważnie pod Krzyżem Syna (por. J 19, 25) uczestniczyła osobiście w Jego męce, potrafi zachęcać
wciąż nowe dusze do łączenia ich cierpień z ofiarą
Chrystusa w tym zespołowym akcie ofiarowania,
akcie przekraczającym czas i przestrzeń, obejmującym i zbawiającym ludzkość.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 5 lutego 2012
Słowo Boże: Hi 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Błogosławieństwo chleba i wody z racji wsp. św. Agaty.

Słowo Boże: Kpł 13,1-2.45-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
Modlitwa za Wyższe Seminarium Duchowne w
Ełku i taca na utrzymanie Seminarium

PONIEDZIAŁEK, 6 lutego 2012,
wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy męcz.
Słowo Boże: 1Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56

PONIEDZIAŁEK, 13 lutego 2012, Dzień pow.
Słowo Boże: Jk 1,1-11; Mk 8,11-13

WTOREK, 7 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
Dzień imienin J.E. Bpa Romualda Kamińskiego
ŚRODA, 8 lutego 2012,
wsp. św. Józefiny Bakhity, dziewicy
Słowo Boże: 1Krl 10,1-10; Mk 7,14-23

WTOREK, 14 lutego 2012, Święto sw. Cyryla,
mnicha i Metodego, bpa Patronów Europy
Słowo Boże: Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
Dzień zakochanych – modlitwa za narzeczonych,
o piękną, mądrą i czystą miłość dla nich
ŚRODA, 15 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 1,19-27; Mk 8,22-26

CZWARTEK, 9 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 11,4-13; Mk 7,24-30

CZWARTEK, 16 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 2,1-9; Mk 8,27-33

PIĄTEK, 10 lutego 2012,
wsp. św. Scholastyki, dziewicy
Słowo Boże: 1Krl 11,29-32.12,19; Mk 7,31-37
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za małżeństwa rozbite

PIĄTEK, 17 lutego 2012,
wsp. Siedmiu Założycieli Serwitów NMP
Słowo Boże: Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1

SOBOTA, 11 lutego 2012, wsp. NMP z Lourdes
Słowo Boże: 1Krl 12,26-32.13,33-34; Mk 8,1-10
Światowy Dzień Chorego
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 12 lutego 2012,
Nr 76/2012

SOBOTA, 18 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 3,1-10; Mk 9,2-13
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 19 lutego 2012
Słowo Boże: Iż 43,18-19.21-22; 2Kor 1,18-22; Mk
2,1-12



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Namaszczenie chorych
czy „ostatnie namaszczenie”?

W

związku z rozpowszechnionym błędnym
przekonaniem iż sakrament namaszczenia chorych jest „ostatnim namaszczeniem”, sakramentem dla umierających przytaczam
tekst formuły tego sakramentu. Cóż bardziej niż
ona ukaże cel i skutki tego sakramentu wiodące ku życiu i zdrowiu. Oczywiście: namaszczenie
chorych jest sakramentem dla poważnie chorych
(na przeziębienie bierzemy witaminę C i wapno
a nie namaszczenie chorych), przy długotrwałym
cierpieniu (także przy trudnościach związanych
z wiekiem podeszłym), w obliczu poważniejszych
operacji (często niezbyt skomplikowane operacje
zyskują na powadze w wyniku niebezpieczeństw
związanych z narkozą), a nie tylko w przypadku
stanu terminalnego chorego! - gdzie już tylko możemy oczekiwać zgonu. Sakrament chorych służy
umocnieniu duchowemu, psychicznemu a często
też fizycznemu osób obciążonych sytuacją choroby: niepewnością, osamotnieniem w intymnej
sytuacji choroby i cierpienia, bólem fizycznym,
rozłąką z najbliższymi, koniecznością ryzykownej
interwencji medycznej. Duch Święty przychodzi
niosąc głęboki Pokój, pogodzenie się z cierpieniem, akceptację krzyża, pomaga w chrześcijańskiej dojrzałości spojrzeć na nową sytuację, przyjąć
ją i z nią się zmierzyć oddając to co nadejdzie
Dobremu Ojcu. By jeszcze wiele dni chwalić Boga
na tej ziemi ciesząc się dobrym zdrowiem, jeśli
Jego Miłosierna Troska tak nam wyznaczy.
Oto tekst liturgii tego sakramentu: kapłan namaszczając czoło chorego mówi: Przez to święte
namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Wierny odpowiada: Amen.
Następnie kapłan naszcza dłonie: Pan, który
odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie
podźwignie. Wierny odpowiada: Amen.
Właściwe rozumienie sakramentu chorych,
zwanego też sakramentem uzdrowienia regulują
przepisy kościelne.
Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu,
znajdzie się w niebezpieczeństwie na skutek
choroby lub starości. Sakrament ten może zostać
ponownie udzielony, jeśli chory po wyzdrowieniu
znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania



tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się
poważniejsze. Podstawą do przyjęcia sakramentu
namaszczenia jest stan łaski uświęcającej. (spowiedź i komunia św.)
Nie wolno udzielać namaszczenia chorych
tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu
„ciężkim”.
Sakramentu namaszczenia chorych można
udzielić:
– choremu przed operacją chirurgiczną, jeśli
przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba;
– osobie w podeszłym wieku, jeśli widać, że
opuszczają ją siły fizyczne, lub znajduje się w kalectwie, niedołęstwie; osoba starsza może zawsze
przystąpić do tego sakramentu;
– dzieciom można udzielić namaszczenia
chorych jeśli osiągnęły taki poziom umysłowy, że
ten sakrament może im przynieść pokrzepienie.
W razie wątpliwości, czy osiągnęły używanie rozumu, należy też udzielić sakramentu;
– choremu, który stracił przytomność lub używanie rozumu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo,
że jako wierzący prosiłby o to, gdyby był przytomny”. Wynika stąd, że w zwyczajnej sytuacji ksiądz
może udzielić sakramentu tylko wtedy, gdy zna
tę osobę, która jest już nieprzytomna, lub ktoś
w sposób odpowiedzialny mógłby zaświadczyć, że
jest to osoba ochrzczona, praktykująca i na pewno
pragnęłaby przyjąć sakramenty Kościoła w niebezpieczeństwie śmierci. Jeśli warunki te nie mogą być
spełnione, nie udziela się żadnych sakramentów,
gdyż te są tylko dla tych, którzy przyjęli chrzest,
posiadają wiarę i rozumnie o nie proszą. Osobie
nieprzytomnej lub z którą nie ma kontaktu udziela
się tzw. „namaszczenia warunkowego”;
– w wielkim zgromadzeniu wiernych np. w
czasie pielgrzymki, spotkania diecezjalnego, dni
chorych dla danego miasta lub parafii, zjazdu stowarzyszeń chorych jednak pod warunkiem odpowiedniego przygotowania duszpasterskiego chorych mających przyjąć sakrament namaszczenia.
W takim zgromadzeniu do sakramentu powinny
przystąpić tylko osoby poważnie chore, kalecy,
inwalidzi, osoby starsze wcześniej jednak należy
dać im okazję do spowiedzi świętej.
Nigdy nie udziela się sakramentu namaszczenia umarłym. Ksiądz wezwany do chorego, który
SIEWCA

„Chrystus przemienia cierpienia w źródło łaski i życia” – bł. Jan Paweł II

Światowy Dzień Chorego
11 lutego cały Kościół obchodzi wspomnienie objawień Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
– Światowy Dzień Chorego – tego dnia 1858 roku
małej pasterce Bernadecie ukazała się w Grocie
Massabielskiej w Lourdes, Matka Boża i powiedziała, że jest Niepokalanie Poczętą, prosiła i wzywała wszystkich ludzi do modlitwy różańcowej
i pokuty. W pobliżu miejsca objawień wytrysnęło
cudowne źródełko i do tej groty objawień odbywają się modlitewne procesje i to miejsce
jest znane z wielu cudownych
uzdrowień.
W tym roku mija 20 lat od
ustanowienia przez Jana Pawła II – (13 maja 1992r) Światowego Dnia Chorego, który jest
obchodzony w dniu 11 lutego
w Święto Najświętszej Panny
z Lourdes. Błogosławiony Jan
Paweł II pragnął by ten dzień
był okazją, aby uwrażliwić nas
na potrzeby chorych i cierpiących.
Cierpienie i choroba są najmocniejszym doświadczeniem
człowieka. Jednych cierpienie
kieruje do Pana Boga i niesie

do świętości, innych załamuje i powoduje bunt
przeciwko Bogu. Cierpienie i choroba jest tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale ich
pełny sens możemy odkryć wyłącznie na drodze
wiary i zaufania Bogu.
Cierpienie i choroba wpisane są w tajemnicę życia
człowieka na ziemi. Z pewnością należy walczyć z chorobą, bo przecież zdrowie jest darem Bożym, ale ważne też
jest, aby umieć odczytać zamysł
Boży, kiedy cierpienie puka do
naszych drzwi „kluczem” do jego
odczytywania jest Krzyż Chrystusa – mówił Jan Paweł II w 1987 r.
, który jak mało kto doświadczył
przez swoje życie cierpienia.
Bez względu na ogromną
wartość cierpienia łatwo jest
zwątpić, kiedy to dotyczy nas
lub naszych najbliższych. Ci
którzy cierpią, którzy zmagają się z chorobą, czują się
osamotnieni, załamani – to
właśnie oni najbardziej potrzebują naszego miłosierdzia,
modlitwy, konkretnej pomocy
czy dobrego słowa.
Jadwiga
Fot.: Zuzanna Chomko CSL

„Maryjo, Uzdrowienie Chorych i Pocieszycielko Strapionych, powierzamy Twej Matczynej opiece
chorych i cierpiących, wstawiaj się za nami u Twego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby
otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej Miłości oraz zostali uzdrowieni”.

już umarł, tylko modli się za zmarłego„aby uwolnił
go od grzechów i przyjął do swego Królestwa”;
Jeśli istnieje poważna i uzasadniona wątpliwość, czy chory rzeczywiście już umarł można
udzielić mu sakramentu namaszczenia bez żadnego warunku.
W naszej parafii sakramentu namaszczenia
chorych udziela się w każdej potrzebie i na każde
wezwanie.
W pierwszy piątek każdego miesiąca przed
południem odwiedzamy naszych chorych i starszych w ich domach. Podobnie przed świętami
Bożego Narodzenia i Wielkanocy, wtedy wcześniej
zgłaszamy chorego w kancelarii parafialnej.
Jak przygotować mieszkanie do odwiedzin
Nr 76/2012

chorych? Stolik nakryty białym obrusem, na nim
krzyż, obok zapalona świeca, spodeczek, na nim
nieco waty lub chleba, woda święcona, szklanka
z wodą i łyżka, ręcznik.
Kapłan modli się z chorym w obecności rodziny.
Dni Chorych: 11 lutego – w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes godz. 10.00 Msza św.
z udzieleniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lourdzkim; wtorek w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych o godz. 10.00
Msza św. z błogosławieństwem lourdzkim ( kapłan
podchodzi z Najśw. Sakramentem do każdej ławki
i niemal indywidualnie błogosławi każdego chorego).



Wspomnienia z wyjazdu pielgrzymkowo - turystycznego do Medjugorie 5–14.09.2011 r.

W

tygodniku „Niedziela” z 16.X.2011r. w
artykule „Wylały się strumienie Bożego
Miłosierdzia są urywki opisujące II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach 1-5.X.2011r. i urywek na temat
wspólnoty Cenacolo. Cytuję: Była spora grupa
członków międzynarodowej Wspólnoty Cenacolo ( z włoskiego „Wieczernik”), założonej przez
s. Elwirę Petrozzi, również obecną na spotkaniu.
Wiele osób, widząc tą obdarzającą niezwykłym
uśmiechem siostrę, podchodziło do niej, prosząc
o błogosławieństwo. 74-letnia zakonnica z Włoch
uratowała tysiące młodych ludzi – współczesnych
„trędowatych”: narkomanów, dzieci ulicy. Ocaleni
mówią o niej „Matka”.
Wspólnota Cenacolo zaprosiła krakowian i
uczestników kongresu na wyjątkowy spektakl.
Byli narkomani opowiedzieli nam historię, która
jest przedmiotem naszego „Credo”- od stworzenia świata do Zmartwychwstania. Wcielili się w
postacie z Biblii po to, aby nam powiedzieć, że ta
historia wciąż trwa. – Jestem trochę jak Judasz,
który mówi, że narodził się Zbawiciel – wyznaje
Lena z Serbii, która podczas przedstawienie grała
pannę młodą z wesela w Kanie Galilejskiej i anioła,
który tańczył nad grotą w Betlejem. Lena ma 29 lat,
do wspólnoty trafiła 8 lat temu. Była narkomanką
teraz jest „aniołem” dla dziewczyn z podobnymi
problemami.
Grający Jezusa jest Polakiem. Łukasz ma 29
lat, piękną twarz, ciepłe oczy, prosty nos, policzki



zarośnięte gęstym zdrowym zarostem, który hodował właśnie do tej roli. On też jeszcze kilka lat
temu ćpał. Dziś jest pełen życia.
Tych pozytywnych wrażeń nie koniec. Przed
godziną 11.00 udajemy się do małego Kościółka
na Mszę świętą, tu niespodzianka. Będzie ślub
Małgosi i Darka, naszych współpielgrzymów.
Świadkowie również z naszej pielgrzymki. Para
młoda i świadkowie wyglądają uroczo. Panna
młoda, drobniutka blondynka, w piękniej sukni
ecri i takiego koloru kapelusz, przykryta szalem
okrywającym ramiona i plecy ze skromnym bukiecikiem mentorskich kwiatów, tak subtelnych
jak ona sama. Pan młody brunet ubrany w szary
garnitur, białą koszulę wyglądający tak przystojnie,
że trudno było oczy oderwać. świadkowie ubrani
bardzo elegancko, stosownie do tego wydarzenia.
Msza święta uroczysta, śpiewy, do tego homilia,
którą będziemy wspominać bardzo długo, potem
życzenia i wspólne zdjęcia wszystkich gości z nowożeńcami. Pogoda przepiękna, słońce, zapach
kwiatów i ziół, śpiew ptaków, prawdziwy przedsmak Raju. Potem udajemy się do małej kawiarenki
w Ogrodzie św. Franciszka. Na świeżym powietrzu
kawa, herbata, ciastka, lody. Para młodych wzbudza sensację, wszyscy chcą zrobić zdjęcie, aby
pokazać je potem w swoim rodzinnym kraju. Pełni
wrażeń wracamy do hotelu, zaczyna się wesele.
Szampan, słodycze a szef restauracji w prezencie
przynosi biały, ogromny tort. Śpiewamy „sto lat”,
wręczamy obraz „Matki Boskiej Medjugorskiej” z
podpisami wszystkich pielgrzymów.
Kilka słów o Ogrodzie św. Franciszka. Jest to
zagajnik z pięknie utrzymanym lasem sosnowym
i autochtonicznymi drzewami – jesionem, grabem,
klonem i ziołami leczniczymi, zwierzętami domowymi i ptakami. Znajdują się tu niewielkie sztuczne
stawy. Miejsce jest odpowiednie do zabaw dla
dzieci, wypoczynku i spacerów. Ogród ten znajduje się w Matczynej Wiosce, która jest organizacją
mającą na celu przyjęcie, opiekę i wychowanie
opuszczonych i zaniedbanych dzieci i sierot od
urodzenia do 18 roku życia. Założył ją o. Slavko
Barbaric w 1993 roku widząc, że są dzieci, które
w wyniku wojny lub innych powodów straciły rodziców. O dzieci troszczą się Siostry Franciszkanki
zajmujące się tutaj szkolnictwem i współpracujące
z nimi osoby świeckie.
Teresa RW (cdn)
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Pokolenie szukających Boga...
Trzej Mędrcy nie szli samotnie na drodze wiodącej do Boga. Ciągnęła się za nimi nieskończona pielgrzymka ludzka, prawdziwe „ pokolenie
szukających Boga”. Pokolenie, które potwierdza,
że ciągle spełnia się w niepisanej historii ludzi
wyznanie św. Augustyna: „Niespokojne jest serce
nasze póki nie spocznie w Tobie, o Boże”. A ilu
ludzi, znajdując Boga, dopiero pod koniec swego
życia, żali się słowami syna Moniki: „Za późno Cię
pokochałem, Piękności tak dawna, a tak nowa. Za
późno Cię pokochałem. Z dala od Ciebie trzymały
mnie te rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie
nie były”.
Szukają ludzie Boga w tajemnicach świata
widzialnego i w niedoścignionym pięknie dzieł
stworzonych. Szukają Go w Piśmie Świętym, którego słowa wpadają do serca człowieka, jak spada rosa poranna na róże spragnione wilgoci. To
znów przemawia On słowami głośnym i jasnymi
jak błyskawica. Szukają ludzie Boga w Kościele,
który kroczy po burzliwych falach dziejów – ku
podziwowi narodów- jak Chrystus po wodzie na
oczach apostołów.
Szukają ludzie Boga i przekonują się, jak wielką
prawdę kryje w sobie. Jego zapowiedź: „Będziecie mnie szukać i znajdziecie, o ile szukać mnie
będziecie całym sercem waszym” (Jer 29, 13).
Tak szukała pisarka światowej sławy, laureatka
nagrody Nobla - Sygfryda Undset, pisarz duński,

pokutnik i pielgrzym do franciszkańskiego Asyżu
- Jan Joergensen, wybitny dziennikarz i sprawozdawca radiowy, który uciekając ze świata przybrał
habit benedyktyński - Max Jordan, sławna pisarka
targana nostalgią samotności, która znalazła i umiłowała Boga w Kościele, jako Jego i swoim domu
- Gertruda von le Fort, jest też mnich w białym
habicie, niewierzący pisarz amerykański - Tomasz
Merton. Tak szukała Boga Edyta Stein niemiecka
uczona pochodzenia żydowskiego, która poniosła
śmierć w obozie niemieckim jako karmelitanka
siostra Benedykta od Krzyża.
Poszukujących prowadzi Bóg. Wskazuje im
drogę. Budzi w ich sercach niezmierną radość,
kiedy znajdą Chrystusa. Chroni ich od grożących
im niebezpieczeństwa w czasie poszukiwań. Bóg
zawsze wychodzi człowiekowi naprzeciw. Nawet
wtedy, kiedy odejdziesz, możesz wrócić jako syn
marnotrawny. Masz zawsze szansę. Będziesz przyjęty, jakbyś nigdy nie odchodził. Jakbyś przyszedł
po raz pierwszy.” Ten bowiem przychodzi do
Boga, kogo łaska Boża uprzedzi” (teolog Mikołaj
z Lyry).
Do ludzi poszukujących Boga można odnieść
słowa Pisma Świętego: „Potem ujrzałem rzeszę
wielką, której nikt nie mógł zaliczyć, ze wszystkich
narodów i pokoleń i języków” (AP 7,9). „A ja przy
Tobie, mój Panie, zostanę ufać Twej łasce nigdy nie
przestanę” (Ps 73,28). (Irena)

Ks. Piotr Skarga (1536–1612), prorok Polski, narodowy kaznodzieja i obrońca prawdy, jezuita.

Rok ks. Piotra Skargi
Stopień bakałarza nauk wyzwolonych Akademii Krakowskiej uzyskał mając 18 lat. W 1555 r.
objął kierownictwo szkoły parafialnej w Warszawie.
W latach 1557–1562 jako wychowawca Jana Terczyńskiego, syna kasztelana krakowskiego, przebywał w Wiedniu na dworze cesarza Ferdynanda I.
Święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie w
1564 r. Jako proboszcz w Rohatynie był gorliwym
duszpasterzem. Po kilku latach zrzekł się probostwa i jako kanonik kapituły lwowskiej rozpoczął
głoszenie kazań.
Mając 33 lata wstąpił w Rzymie do zakonów
jezuitów. Tam pogłębił swą wiedzę teologiczną oraz
pełnił funkcję penitencjarza w Bazylice św. Piotra.
Po powrocie w 1571 r. był kaznodzieją w Pułtusku, Lwowie, Wilnie, Warszawie i Płocku. Do głoszenia swych wspaniałych kazań przygotowywał
się na modlitwie i umartwieniach. Był największym
kaznodzieją Polski.
Nr 76/2012

W 1578 r. król Stefan Batory mianował ks.
Skargę pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej.
Pełnił tę funkcję do 1584 r. Do Krakowa powrócił
jako przełożony domu oo. jezuitów przy kościele św. Barbary. Cztery lata później wyjechał do
Warszawy, gdyż król Zygmunt III Waza mianował
go nadwornym kaznodzieją. W 1612r. powrócił
do Krakowa i zamieszkał przy kościele świętych
Piotra i Pawła.
Ks. Piotr Skarga był człowiekiem niezwykle
pracowitym i wielkiej pobożności, z której wynikała działalność charytatywna. Jako teolog stawał
w obronie Eucharystii, apostołował wśród prawosławnych, a jego trzytomowe „Żywoty świętych”
stały się„żywą Ewangelią” pogłębiającą wiarę wielu pokoleń Polaków.
Zmarł 27 września 1612 roku i został pochowany w podziemiach krakowskiego kościoła świętych
Piotra i Pawła. Od 1937 r. wielokrotnie podejmowane były próby wszczęcia procesu kanonicznego
ks. Piotra Skargi. (Irena)



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 Hryniewicki, kawaler, Bielsk Podlaski, Parafia Matki Bożej z Góry Karmel i Paulina
Lewandowska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:

22/01/2012
Wojciech Razarenkow, Jan Michał Niewiadomski,
Krzysztof Niewiadomski

Odeszli do wieczności:

Stanisław Moroz, Sejny (l. 49) zm. 17/01/2012
Józef Koronkiewicz, Sejny (l. 79) zm. 18/01/2012
Stanisław Balewicz, Sejny (l. 85) zm. 18/01/2012
Bernardyna Karłowicz, Iwanówka (l. 74) zm. 21/01/2012
Piotr Rogucki, Romanowce (l. 82) zm. 22/01/2012
Eugenia Winiewicz, Sejny (l. 87) zm. 26/01/2012
Zenon Buchowski, Sejny (l. 71) zm. 26/01/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło
1240 rodzin na sumę 97065 zł. W tej liczbie
są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy
umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.

Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego
Kabrońscy Henryk Konstancja,Sejny, Konarskiego
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Luto Irena,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Witold Genowefa,Sejny, Konarskiego
Kondracka Helena,Sejny, Konarskiego
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Maksimowicz Anna,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Romanowska Anna,Sejny, Konarskiego
Gilewska Kazimiera,Sejny, Konarskiego
Ogurkis Mirosław Dorota,Sejny, Konarskiego
Krakowski Stanisław,Sejny, Konarskiego
Dziemitko Andrzej Bożena,Sejny, Konarskiego
Kozakiewicz Janusz Zofia,Sejny, Konarskiego
Kozakiewicz Bernard Daniela,Sejny, Konarskiego
Małkińscy Bogusław Justyna,Sejny, Konarskiego
Motuk Zofia,Sejny, Konarskiego
Kozakiewicz Jacek Dorota,Sejny, Konarskiego
Marcinkiewicz Janina,Klejwy
Misiukanis Stanisław Eugenia,Klejwy
Marcinkiewicz Witold Maria,Klejwy
Winikajtis Józef Adela,Klejwy
Kuczyńscy Jan Maria,Klejwy
Sidor Daniela,Klejwy
Pachutko Witold Helena,Klejwy
Kamiński Franciszek,Klejwy
Szczerbińscy Stanisław Marianna,Klejwy
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy

Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Ołubowicz Celina,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Jerzy Zofia,Sejny, Konarskiego
Pietruszkiewicz Jan Eugenia,Sejny, Konarskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Pietranis Waleria,Sejny, Konarskiego
Kiewlak Mieczysława,Sejny, Konarskiego
Nikiel Marek Anna,Sejny, Konarskiego
Żabiccy Marianna,Sejny, Konarskiego
Namiotko Elżbieta,Sejny, Konarskiego
Okulanis Romuald Teresa,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

W Ewangelii mamy wiele opisów uzdrowień dokonanych przez Chrystusa. Ewangelia Piątej
Niedzieli Zwykłej przypomniała nam, że poza uzdrowieniem teściowej Szymona, Chrystus
uzdrowił jeszcze wielu chorych i opętanych. Z pewnością, gdyby dłużej pozostał w domu Szymona,
ludzie przyprowadziliby znacznie więcej chorych. Ale Chrystus w nocy odszedł z tej miejscowości. A czy
ja jestem cierpliwy w modlitwie, zwłaszcza błagalnej?
We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w sobotę, 11 lutego, będziemy obchodzić Światowy
Dzień Chorego. Dzień ten został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w 1992 r., który tak
powiedział: „Coroczny obchód tego dnia ma uwrażliwić Lud Boży, w konsekwencji, liczne katolickie
instytucje opiekujące się chorymi a także samą społeczność na konieczność zapewnienia lepszej opieki
chorym. Ma on uwrażliwić na potrzebę niesienia pomocy choremu i na dowartościowanie cierpienia; w
sposób szczególny ma wciągnąć w duszpasterstwo chorych Kościoła lokalnego, wspólnoty chrześcijan,
zakonne zgromadzenia; popierać angażowanie się wolontariuszy; przypominać o ważności duchowej
i moralnej formacji pracowników służby zdrowia i ma służyć lepszemu zrozumieniu religijnej opieki nad
chorymi”. W tym duchu zapraszamy wszystkich chorych i starszych, którzy przy pomocy swoich bliskich,
a także wolontariuszy mogą przybyć do naszej świątyni na Eucharystię właśnie tego dnia, 11 lutego
o godz. 10. W czasie Mszy św. udzielimy naszym chorym Sakramentu Namaszczenia, który zawsze jest
duchową pomocą w cierpliwym znoszeniu krzyża cierpienia, który ma podźwignąć duszę i ciało.
Diecezjalni Duszpasterze Rodzin i Doradcy Życia Rodzinnego z rejonu północnej Polski spotkaja się na sympozjum poświęconym rodzinie w dniach 14-15 lutego br. na Wigrach. 14 lutego
o godz. 17.30 przybędą do naszego sanktuarium, aby uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem
J.E. Bpa Jerzego Mazura i powierzyć siebie i wszystkie polskie rodziny opiece Matki Bożej naszej Pani
Sejneńskiej. Zapraszamy rodziny naszej Parafii, małżeństwa do włączenia się we wspólną modlitwę.
Coraz bardziej przyjmuje się u nas obchodzenie dnia 14 lutego, we wspomnienie św. Walentego
jako Dnia Zakochanych. Rzeczywiście miłość jest sensem ludzkiego życia, poświęcenia się dla
kogoś i to bezinteresownie. Módlmy się za narzeczonych o pielęgnowanie miłości prawdziwej, czystej
i bezinteresownej. Niech taka miłość prowadzi ich do ołtarza Pańskiego i będzie fundamentem budowania szczęśliwej, prawdziwie katolickiej rodziny.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbędzie się w sobotę, 18 lutego
o godz. 11.00. Rozpoczniemy udziałem w Eucharystii w naszej Bazylice, a potem spotkanie
w Sali w klasztorze. Liczę na obecność wszystkich radnych. Z wielu względów będzie to spotkanie
bardzo ważne.
Przed nami ostatnie dni karnawału, tłusty czwartek. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej
radości, która zawsze musi się łączyć z odpowiedzialnością za swoje czyny.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym Parafianom za czas wizyty duszpasterskiej, czyli tegorocznej kolędy. Dziękujemy tym, którzy przyjęli nas do swoich domów, dali możliwość wspólnej
modlitwy, życzliwej rozmowy, podzielenia się swoimi radościami, ale też i problemami i kłopotami.
Mamy nadzieję, że Pan Bóg udzieli wszystkim w tym nowym roku swojej łaski i pobłogosławi w życiu
i działaniu. Niech da też łaskę mocnej wiary wątpiącym i obojętnym, którzy zamknęli drzwi przed kapłanem. Może będzie okazja za rok, aby wejść w ich progi i wspólnie się pomodlić. Niech Matka Boża
ma wszystkich w swojej opiece. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji. Po opłaceniu
należnych zobowiązań na rzecz różnych instytucji kościelnych i świeckich, pozostałą część w znacznej
mierze przeznaczamy je na remont domu parafialnego.

2
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Organizujemy 15-dniową

PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
(EGIPT – JORDANIA – IZRAEL)
w dniach 11–25.04.2012 r. Koszt 4590 zł + $ 140. Szczegóły dotyczące pielgrzymki i zapisy u księdza proboszcza. Zapisy do końca lutego.
Szczegóły też na www.sejny.kuria.elk.pl
Nr 76/2012



Intencje mszalne 4–18.02.2012 r.
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 5 lutego 2012
07:00 +Stanisława (4 rocz.) +Wacław (3 rocz.) Adamowicz
08:30 +Marianna Mackiewicz (5mc)
10:00 +Stanisław Madejski (2 rocz.) i z rodz. Madejskich i Grzywaczów
Żegary 10:00 LT: +Józef Gryguć (greg.)
11:30 +Czesław Witkowski (greg.)
13:00 LT: +Romuald Klucznik
Krasnowo 13:00: +Anna Pszczółkowska
17:30 +Romuald Pawełek
PONIEDZIAŁEK, 6 lutego 2012
06:30 +Leonarda Żegarska (2mc)
08:00 +Bolesław Malinowski (27 rocz.) i jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Rafał Rupiński (2 rocz.)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Jan (14 rocz.) +Eugeniusz (2 rocz.)
WTOREK, 7 lutego 2012
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Zbigniew Gryniewicz
08:00 +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Czesława Wowak (8 rocz.) i z rodz. Wowaków i Łejmelów
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Romuald Wasilewski
ŚRODA, 8 lutego 2012
06:30 +Władysław Wala (14 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Władysław Wałukanis +Hubert Grzęda
i zm. z rodziny
08:00 +Bożena Januszewicz (m-c od pogrzebu)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Anna Keller (8 rocz.) +Jan Sojko
CZWARTEK, 9 lutego 2012
06:30 +Weronika Okulanis (47 rocz.)
08:00 +Jan Czeropski (23 rocz.) +Ludwika +Wacław
08:00 +Józef Harackiewicz (9 rocz.)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Czesław Witkowski (greg.)
17:30 +Florentyna Orlik i jej rodzice
PIĄTEK, 10 lutego 2012
06:30 +Czesław Bielak (4mc)
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Romuald Koncewicz (19 rocz.)
08:00 +Eugeniusz Delnicki
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Scholastyki w dniu imienin
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17:30 +Zenon Kisielewski (9mc)
SOBOTA, 11 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Marianna +Józef Przeborowscy
08:00 +Jerzy Pietranis (3mc)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
10:00 Za chorych i cierpiących naszych Parafian
17:30 +Wacław (19 rocz.) +Bronisława Miszkiel i ich
rodzice
17:30 +Genowefa Dzimitko (9mc)
17:30 +Henryk +Andrzej Skorupscy
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 12 lutego 2012
07:00 +Czesława Zubowicz (5 rocz.)
08:30 +Biruta Jasiewicz
10:00 +Romuald Benczyk i jego rodzice
Żegary 10:00 LT: +Józef Gryguć (greg.)
11:30 Za parafian
Krasnowo: +Czesław Witkowski (greg.)
13:00 LT: +Witold +Albin Łukaszewicz (13 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało
PONIEDZIAŁEK, 13 lutego 2012
06:30 +Aleksander Giniewicz i zm. z rodziny
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Wojciech Ogórkis
08:00 +Henryka (7 rocz.) i z rodz. Koneszko
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Zenon Palanis (8 rocz.)
WTOREK, 14 lutego 2012
06:30 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +z rodz. Zabłockich i Zdunek
08:00 +Zofia Basiaga (11mc)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 Za Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Bartosza w 1
rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Bronisław Jasiewicz (8 rocz.)
ŚRODA, 15 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Stanisław Ogórkis (12 rocz.)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Zbigniew Bobrowski (9 rocz.)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla rodz.
Kozłowskich
CZWARTEK, 16 lutego 2012
06:30 +Janusz +Stefan +Stanisława Dobuszyńscy
+Emilia +Bolesław
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
SIEWCA

08:00 +Józef +Marianna Malinowscy
08:00 +Stanisław Moroz (miesiąc od pogrzebu)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i mocną wiarę dla
Piotra w 18 rocz. urodzin
PIĄTEK, 17 lutego 2012
06:30 +Janina Wojciechowska (1 rocz.)
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Janina Pietuszko (1 rocz.)
08:00 +Stanisław Rosiński (9 rocz.)
08:00 +Janina Wojciechowska (1 rocz.)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)+Aniela +Antoni
Kossa (11mc)
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (7mc)
17:30 +Adam Jakubowski (2 rocz.)
SOBOTA, 18 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Krzysztof Kowalewski (1 rocz.) egzekwie!
08:30 LT:+Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Henryka Milewska
17:30 +Marianna +Jan +Marian Klucznik
17:30 +Józef Koronkiewicz (m-c od pogrzebu)
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 19 lutego 2012
07:00 +Aleksander (5 rocz.) +Helena i z rodz. Letkiewiczów i Pachuckich
08:30 +Helena Skrypko (4mc)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (5mc)
Żegary 10:00 LT: +Józef Gryguć (greg.)
11:30 +Czesław Witkowski (greg.)
13:00 LT: +Donat Łatwis (6mc)
Krasnowo 13:00: +Ryszard Małkiński (20 rocz.)
17:30 +Eugenia Kuklewicz (2 rocz.)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– w poniedziałek, 6 lutego – święty Paweł
Miki i towarzysze, męczennicy japońscy. Żyli w XVI
wieku. Niech modlitwa za ich wstawiennictwem
przyczyni się do rozkwitu chrześcijaństwa w Azji
oraz do zaprzestania prześladowań Kościoła w
Chinach;
– w piątek, 10 lutego – święta Scholastyka,
siostra świętego Benedykta. Żyła w VI wieku. Już
w dzieciństwie poświęciła się wyłącznie Bogu i
była dla swojego brata wsparciem w jego wielkim
dziele tworzenia reguły zakonnej.
– we wtorek, 14 lutego – święci Cyryl i Metody. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki
w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków,
dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie
wprowadzili do liturgii język słowiański pisany
przystosowanym alfabetem greckim, używany w
Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież
Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego
współpatronami Europy, podnosząc tym samym
wspomnienie do rangi święta;
– we wtorek, 14 lutego – święty Walenty,
kapłan, który poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od lat
także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale
także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za
miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas
kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby
ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem
weszli na wspólną drogę życia.

Anielską pieśń dzwon grał
1. Anielską pieśń dzwon grał,
Cześć Marii wdzięcznie głosił,
Serc ludzkich jękiem łkał,
Na ziemię zejść Ją prosił:

3. Do Massabielskich skał
Dziewczynka po drwa śpieszy.
Cud przez nią stać się miał
Bóg wybrał ją wśród rzeszy.

Ref.: Ave, ave, ave, ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
zdrowaś, Maryja!

4. Bernardce serce drży,
Rumieńcem płoną lica;
Bo blask jak słońce lśni,
Gdzie zjawia się Dziewica.

2. Maryja słyszy dźwięk,
Na ziemię wnet przychodzi:
Uciszyć biednych jęk
I gorzki ból osłodzić.
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