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MOC SŁOWA
Niedziela Bożego Miłosierdzia 
– 15 kwietnia 2012
J 20,19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali ucznio-

wie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-
mi. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Je-
zus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzie-
liśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. 
Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój 
i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec ucz-
niów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 
mieli życie w imię Jego.

Refleksja niedzielna:
Wielkanoc dopiero co wzeszła w historii. Wie-

czorem tego pierwszego dnia tygodnia Zmartwych-
wstały stanął mimo zamkniętych drzwi pośród swo-
ich wylęknionych uczniów i pozdrowił życzeniem 
pokoju. Pozdrowienie to i misja zlecona uczniom, 
bezpośrednio po nim odnosi się i do nas. Podobnie jak 
uczniowie, tak i my jesteśmy posłani, aby rozgłaszać 
wśród ludzi radosną nowinę o zmartwychwstaniu 
Jezusa. Wypełnianie tej misji nie wymaga od nas, by-
śmy byli jakimiś „super chrześcijanami”. Wolno nam, 
jak uczniom, lękać się. Wolno nam, jak Tomaszowi, 
wątpić. To właśnie Tomasz, tak często fałszywie okre-
ślany jako „niewierny Tomasz”, miał jako misjonarz 
dotrzeć aż do Indii. Od Tomasza możemy nauczyć się 

jeszcze jednego: nie musimy wypowiadać wielu słów, 
nie musimy snuć żadnych wielkich konstrukcji teo-
logicznych. Wystarczy z nim wyznać: „Pan mój i Bóg 
mój!” Na tym najkrótszym wyznaniu wiary możemy, 
jak na solidnym fundamencie, budować swoje życie. 
„Pan mój i Bóg mój!” – w tym najkrótszym z wyznań 
wiary zawiera się wiele miłości, ufności i nadziei. Tych 
kilka słów może też okazać się źródłem wielu sił w 
czasach kryzysu, wątpienia i lęku. Jezus bowiem nie 
pozostaje obojętny na nasze wątpienie i z pewnością 
nie omieszka wypowiedzieć swego słowa pokoju w 
naszych wewnętrznych walkach, niepokojach itro-
skach. Je-zus posyła słabych, niezdecydowanych, 
by głosili Jego królestwo, bo właśnie im ufa. To dla 
nas wielka pociecha i wielki powód do wdzięczności 
- nasz Panie i nasz Boże!

Niedziela III Wielkanocna 
– 22 kwietnia 2012
Łk 24,35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w 
drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu 

chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął 
pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwo-
żonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 
Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani 
i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych ser-
cach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma 
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych 
słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni 
z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 
rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni po-
dali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec 
nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły 
słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze 
z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane 
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 
Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli 
Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpusz-
czenie grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Refleksja niedzielna:
Nie wszystko można pojąć od razu. Nic dziwne-

go, że przynajmniej niektórzy ucz-niowie nie byli w 
stanie uporać się z wąt-pliwością, czy Ten, którego 
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NIEDZIELA II WIALKANOCNA, 15 kwietnia 2012 
Uroczystość Miłosierdzia Bożego
Słowo Boże: Dz 4,32-35; 1J 5,1-6; J 20,19-31
Dzisiaj Międzynarodowe Święto Caritas
Taca na duszpasterstwo charytatywne

PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia 2012 
Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,23-31; J 3,1-8
85 rocz. urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI
 
WTOREK, 17 kwietnia 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,32-37; J 3,7-15

ŚRODA, 18 kwietnia 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21
Sympozjum naukowe w Ełku z okazji XX-lecia Die-
cezji Ełckiej

CZWARTEK, 19 kwietnia 2012  Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36
7. Rocznica wyboru papieża Benedykta XVI

PIĄTEK, 20 kwietnia 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15

SOBOTA, 21 kwietnia 2012 
wsp. św. Anzelma, bpa i dK
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21

NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 22 kwietnia 2012 
Słowo Boże: Dz 3,13-15.17-19; 1J 2,1-5; Łk 24,35-48
Niedziela Biblijna – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

PONIEDZIAŁEK, 23 kwietnia 2012 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, bpa i męcz.
Słowo Boże: Dz 1,3-8; Flp 1,20-30; J 12,24-26
Święto Patronalne Diecezji Ełckiej. Dzień imienin 
J.E. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

WTOREK, 24 kwietnia 2012 
wsp. św. Jerzego, męcz.
Słowo Boże: Dz 7,51-59.8,1; J 6,30-35

ŚRODA, 25 kwietnia 2012 
Święto św. Marka Ewangelisty
Słowo Boże: 1P 5,5-14; Mk 16,15-20
Dzień modlitw o urodzaje

CZWARTEK, 26 kwietnia 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51

PIĄTEK, 27 kwietnia 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 79,1-20; J 6,52-59

SOBOTA, 28 kwietnia 2012 
wsp. św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, 
prezb.
Słowo Boże: Dz 79,1-20; J 6,52-59

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 29 kwietnia 2012 
Słowo Boże: Dz 4,8-12; 1J 3,1-25; J 10,11-18
Niedziela Dobrego Pasterza
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku

teraz widzą na własne oczy i którego słowa słyszą, to 
duch Jezusa, który umarł na krzyżu i został pocho-
wany, czy prawdziwy – mający ciało i kości – Jezus, 
który w jakiś cudowny sposób powstał z martwych, 
l mimo to, że tuż przedtem dwaj uczniowie, którzy 
pospiesznie wrócili z Emaus, jeszcze z gorejącymi ser-
cami opowiedzieli im, co ich spotkało i jak rozpoznali 
Pana. Przestraszyli się, myśląc, że widzą ducha, gdy 
Jezus stanął pośrodku nich. Nie dowierzali nawet 
wtedy, gdy Jezus się przed nimi niejako tłumaczył, 
pokazując im rany na swoich nogach i rękach. Jakże 
wiele prób musiał przedsięwziąć Zmartwychwsta-
ły, jakże często musiał się ukazać swoim uczniom 
i przed nimi się wylegitymować, zanim rzeczywiście 
dotarło do nich Jego pozdrowienie i życzenie pokoju 
i je zrozumieli?

Wszystkie te wielkanocne historie, opowiadają-
ce, jak cierpliwy i wyrozumiały jest zmartwychwsta-
ły Pan, mogą być dla nas wielką pociechą. Wiemy 
przecież dobrze z własnego doświadczenia, ileż to 
prób musi przedsięwziąć Bóg, byśmy dostrzegli Go 

w swoim życiu i naprawdę uwierzyli w Jego słowa 
pokoju. Bóg nie przestaje się ukazywać, pozwalać 
dotykać, ogłaszać pokój. Ani wówczas, ani dzisiaj.

Na 1 stronie:  
Kraków Łagiewniki. Wokół tabernakulum, wyko-
nany z brązu krzew, targany wiatrem, symbolizuje 
los współczesnego człowieka targanego wichrami 
słabości i grzechu.

Gdzie kamień śmierci staje się bramą do życia, 
gdzie spojrzenie i gest stają się wyzwalającym 
spotkaniem, 
gdzie okruch chleba staje się nadzieją życia,
gdzie słowo Boże staje się miłością ludzi,
wszędzie tam jest zmartwychwstanie.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Świadectwo nawrócenia 
– dar Bożego Miłosierdzia 

Piszę z potrzeby serca jako wotum wdzięcz-
ności Miłosierdziu Bożemu za cudowne wy-
leczenie mnie z nałogu pijaństwa, wprowa-

dzenie na drogę wiary i przemiany duszy. Mam 
52 lata. Jestem ojcem trzech dorosłych synów. Złe 
towarzystwo spowodowało, że życie moje poszło 
w niewłaściwym kierunku. Alkoholu nadużywałem 
od dziewiątego roku życia przez 30 lat, mimo iż 
z domu wyniosłem poprawne religijne wychowa-
nie, w dzieciństwie służyłem do Mszy świętej, a w 
bliskiej rodzinie mam osoby zakonne.

Moje życie zmieniło się w szkole średniej po 
wstąpieniu do młodzieżowych organizacji po-
litycznych i na kursach ateistycznych oraz pod 
wpływem nieskrępowanego korzystania ze świa-
ta. Początkowo było dwulicowe zachowanie się, 
wynikające z religijnego wychowania i wpływów 
zepsutego środowiska, a następnie już otarcie 
swobodne życie pod wpływem ciągłego używania 
alkoholu. Wyrzuty sumienia gaszone alkoholem 
trwały 30 lat.

Kilkakrotne kuracje odwykowe w zakładach 
zamkniętych trwały nadal. Pogłębianie się nałogu 
alkoholowego, beznadziejność, rozpacz i wyrzuty 
sumienia prowadziły mnie do myśli samobójczych. 
Pogłębianiu się tego stanu sprzyjały warunki pracy 
zawodowej (browar).

Na przestrzeni ostatnich lat przeżyłem dwa 
przypadki uniknięcia śmierci w stanie zamroczenia 
alkoholowego, w którym jedynie byłem w stanie 
wezwać Matkę Najświętszą na ratunek mej duszy. 
Dalsze nadużywanie alkoholu spowodowało zwol-
nienie mnie z pracy i to był krytyczny moment w 
moim życiu . Odżyły myśli samobójcze. Próbowa-
łem się modlić i całą siłą woli przywołać Boga na 
ratunek, ale odczuwałem straszliwie piekącą pust-
kę w duszy. Nastąpił zupełny spadek sił fizycznych. 
Z pomocą przychodziły mi matka i siostra.

Gdy zaczynałem powoli odzyskiwać siły, szuka-
jąc czegoś do czytania, w szafie wśród różnych dro-
biazgów, natrafiłem na małą książeczkę pt. Nowen-
na do Miłosierdzia Bożego. Wzrok mój zatrzymał 
się na urywku: „Najwięksi grzesznicy mają przed 
innymi prawo do ufności w przepaść Miłosierdzia 
Mojego. Córko moja, pisz o Moim Miłosierdziu dla 
dusz znękanych. Rozkosz sprawiają mi dusze które 
odwołują się do Mego Miłosierdzia. Takim duszom 
udzielam łask ponad ich życzenie. Nie mogę karać, 
choćby kto był największym grzesznikiem, o ile 
odwołuje się do mojej litości”.

Słowa te zrobiły na mnie silne wrażenie. 
Upadłem z płaczem na kolana! Wołałem głośno: 
„Jezu! Czy i ja, człowiek, który popełnił dokładnie 
z nadwyżką wszystkie grzechy główne i dziś stoi 
nad przepaścią, z myślami samobójczymi – mam 
jeszcze szanse ratunku?! (...) Czy mi, Jezu, przeba-
czysz?! (...) Szybko przeczytałem całą książeczkę 
wraz z krótkim opisem sylwetki Siostry Faustyny. 
Odmówiłem na różańcu koronkę, modlitwy i lita-
nię do Miłosierdzia Bożego. Wówczas odczułem 
nieco nadziei w sercu. Odtąd codziennie już za-
cząłem się modlić do Miłosierdzia Bożego i prosić 
Siostrę Faustynę o wstawiennictwo. 

Zacząłem rozważać Mękę Pańską i od tej pory 
trwała ciężka i żmudna praca nad sobą, połączona 
z adoracją Miłosierdzia Bożego, rozważaniem Pis-
ma Świętego i czytaniem książek religijnych. Nie 
szło to łatwo. Przychodziły chwile wątpliwości co 
do istnienia Boga i podszepty, że to wszystko jest 
wymyślone przez ludzi. W swej niecierpliwości 
wołałem do Boga o znak, nie ustając jednak w wy-
siłkach. Stopniowo otrzymywałem światło ducha 
i przekonanie, że aby otrzymać prawdziwie mocną 
wiarę, trzeba całkowicie przemienić duszę, a także 
życie zewnętrzne, odrzucić swoje „ja”, nawyki, przy-
wary I przywiązanie do świata. To było bolesne, tym 
bardziej, że trzeba było swoją przemianę pokazać 
na zewnątrz ludziom z własnego otoczenia, którzy 
dotychczas znali mnie jako innego człowieka. Ta 
przemiana wiele mnie kosztowała, gdyż było wiele 
komentarzy na mój temat, posądzeń, szkalowań 
i kpin z mojego nawrócenia. Intensywna walka 
z samym sobą trwała rok, przy ciągłym uciekaniu 
się do Miłosierdzia Bożego i prośbach o wstawien-
nictwo Siostry Faustyny.

Później otrzymałem szereg łask co do ciała 
i co do ducha – uleczenie z choroby alkoholowej 
i wrzodów dwunastnicy – dostrzeganie w każdym 
człowieku, nawet najbardziej grzesznym, bliźnie-
go, którego Bóg chce zbawić – miłość do ludzi, 
co mną gardzą lub nienawidzą, – chęć udzielania 
pomocy w nawracaniu innych zwłaszcza alkoho-
lików, wyznając im, że jeśli Miłosierdzie Boże mnie 
wyrwało z nałogu, to im także pomóc może ciągłe 
staranie o to, aby żyć bez grzechu i w łasce. W moim 
życiu potwierdziły się słowa Chrystusa, że „Kto się 
zwróci z wielką ufnością do Mojego Miłosierdzia 
– udzielę mu łaski ponad życzenie”.

(wyszperane w sieci)
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Świadectwo nawrócenia 
– dar Bożego Miłosierdzia 

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

13.09.11r. wtorek
Śniadanie o 7.00, następnie zwiedzanie miasta. 

Zagrzeb port nad Sawą, stolica Chorwacji liczy 1 
milion ludności. Drugie miasto to Split – 100 00 
ludności. Zagrzeb historycznie były dwa miasta 
Gradec i Captol, prowadziły stale spory. Dopiero 
wspólny wróg Turcy, pogodził je. Połączenie na-
stąpiło w 1805 roku. Nazwa stolicy pochodzi od 
zagrzeb – zaczerpnij. W sezonie w centrum miasta 
można oglądać scenkę rodzajową o powstaniu Za-
grzebia (wojak i dziewczyna w strojach ludowych 
przedstawiają spotkanie i zaczerpnięcie wody w 
celu ugaszenia pragnienia utrudzonego żołnierza). 
Chorwacja powstała 15 stycznia 1992 roku. Ojciec 
św. Jan Paweł II odwiedził Chorwację trzykrotnie 
(w 1994, 1998, 2003r.). Chorwaci bardzo lubili na-
szego Błogosławionego Jana Pawła II.

Zatrzymajmy się w mieście Captol przed ka-
tedrą Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Neogotycka Katedra z XIX w. wysokości 108m. 
Znajduje się tu posąg Matki Boskiej z 4 aniołami, 
zabytkowa ambona, sarkofag błogosławionego 
Kardynała Alojzego Stopińca, organy posiadające 
6000 piszczałek.

Drugie miasto Gradem. Znajdują się tu mury 
obronne z XIII wieku, pomnik św. Jerzego, Ka-
mienna Brama. W 1731 roku wybuchł wielki pożar. 
Wszystko strawi ogień. Cudownie ocalał obraz 
M.B. i odtąd wisi cały czas w przejściu. Palą się 
tu świece, stoją kwiaty i ciągle modlą się ludzie. 
Główny Rynek św. Marka. W 1841 roku wykona-
no dachówkę z herbami miasta (3 bramy) a herb 
Chorwacji to 3 państwa. Po lewej stronie rynku 
znajdują się Banskie Dwory (od zarządcy Bana). 
Jezuici w XVII wieku założyli Kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. Jest tu również kolejka linowa 
z XIX wieku, która łączy górę z dołem. Na wieży 
ustawiona jest armatka z której o godz. 12 słychać 
wystrzały. Na dole jest rozłożone trzecie miasto. Na 
rynku jest pomnik Bana Josef Jelaczič, który w 1848 
roku walczył z Węgrami. On zniósł pańszczyznę 
i połączył 3 miasta. O godz. 13 jesteśmy na granicy 
ze Słowenią, która jest granicą unii Europejskiej. 
Piękne stare miasto Ptuj. Zachowały się tu ślady 
Rzymian. Słowenia bardzo mały kraj, to Europa to 
nie Bałkany. Kraj bardzo różnorodny. Miasteczka 
przypominają miasta austriackie.     

Słoweńcy mieli krótki epizod wolności. Oni 
bardzo kochają góry. Mają 50 km brzegu morza 
Adriatyku. Przetrwała kultura pasterska. Powstały 

wioski pasterskie powyżej 1600 m n.p.m. do któ-
rych latem przenoszą się. Domki są okrągłe, małe, 
drewniane. Mieszkańcy są bardzo głośni. Szybko 
chodzą po górach. Znajdują się tu piękne alpej-
skie jeziora. Słowenia jako pierwsza proklamowa-
ła niepodległość, potem Chorwacja. Stolicą jest 
Lubliana. Jest to bardzo piękne, przyjazne miasto. 
Słowenia posiada bardzo dużo jaskiń. Najbardziej 
znana to „Dostojna”. 

O godz. 14 opuszczamy Słowenię i wjeżdża-
my do Austrii. Jedziemy w kierunku Grazu, dalej 
Wiedeń (była twierdza rzymska). Tu zmarł Marek 
Aureliusz. Był tu też Karol Wielki i najważniejsi 
Habsburgowie. Wiedeń był stolicą Cesarstwa. Dzi-
siaj uchodzi za najczystszą stolicę Europy. Słynie 
z tortu „Sachera”, rogalików wiedeńskich – to pa-
miątka po Turkach, picia kawy, Kongresu Wiedeń-
skiego 1815 r. (wyznaczył nowe granice państwa), 
walca wiedeńskiego.

Hoffburg – do dzisiaj prezydencka rezydencja. 
Zawołaniem Habsburgów było „ Szczęśliwa Austria 
nie walczy, a wżenia się”. Dzięki mariażom udało 
się zawładnąć połową Europy (Austria, Niemcy, 
Czechy, Polska, Chorwacja, północne Włochy, Hi-
szpania). W 1683 roku Turcy stanęli u wrót Wied-
nia. Król Jan III Sobieski pośpieszył z odsieczą. Po 
wiktorii powiedział: „ przybyłem, zobaczyłem i Bóg 
zwyciężył”. Historycy twierdzą, że to tak wielkie 
zwycięstwo nie zostało wykorzystane do końca. 
Dalej jedziemy do Brna. Kolacja i nocleg.              

Teresa RW 
(dokończenie w następnym numerze).
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Źródło Miłosierdzia BożegoŚwięty Wojciech 
biskup i męczennik         

Święty Wojciech był słowiańskiego po-
chodzenia. Imię, jakie otrzymał na chrzcie, 
brzmiało „Yojtech”, co oznacza „pocieszenie 
wojska”, i pod tym przede wszystkim imie-
niem znany jest u Słowian. Na jego pierwotną 
formację miała wpływ duchowość świętych 
Cyryla i Metodego, promieniująca na Czechy 
z sąsiednich Wielkich Moraw. Później wpływ 
na jego osobowość poczęła również wywierać 
duchowość zachodnia, reprezentowana w tym 
czasie przez ruch z Cluny, który prowadził do 
świętego Benedykta.

W pewnym sensie mamy tu więc do czy-
nienia z „dwoma odmiennymi a równocześnie 
głęboko się uzupełniającymi” formami kultury: 
z kulturą benedyktyńską, „bardziej logiczną 
i racjonalną”, oraz z kulturą dwóch świętych 
Braci greckich, „bardziej mistyczną i intuicyjną”. 
Obydwie wpływały i nadal wpływać powinny, 
na zasadzie wzajemnej komplementarności, 
na podtrzymanie i umocnienie duchowej 
i kulturalnej jedności Europy.

Święty Wojciech jest wzorem intelektuali-
sty, który został biskupem, głosicielem Ewan-
gelii i reformatorem, i który przez całkowite 
oddanie własnego życia stał się męczenni-
kiem za sprawę Chrystusa. Pełen miłosierdzia 
wobec wszystkich, był również gotów bronić 
z mocą godności i praw każdego człowieka, 
przeciwstawiając się prześladowaniom i wy-
zyskowi ze strony możnych. Jest on również 
przykładem dla nas, w jaki sposób angażować 
się w praw-dziwe pojednanie między ludźmi 
i chrześcijanami.

Skąd czerpał owo wielkie światło i siłę 
ducha? Z dwóch źródeł, o których wiedział, 
że nie mogą być rozdzielone: z jednej strony, 
z głębokiego pragnienia studium, kontempla-
cji i surowego życia, zaś z drugiej, z absolutnej 
wierności Kościołowi i Papieżowi. Już zmiany 
miejsca pobytu w jego życiu świadczą wyraź-
nie o tych dwóch motywach działania; dzielił 
swe życie między działalność misjonarską, 
a spokój kontemplacji u boku Namiestnika 
Chrystusowego w Rzymie, gdzie spędził kilka 
lat w klasztorze na Awentynie. Sam powró-
ciwszy do Czech, założył w pobliżu Pragi w 
Brevnowie klasztor (992-993), który stał się 
ośrodkiem promieniowania chrześcijaństwa 
także na Wschód.

Z rozważań bł. Jana Pawła II

Przeżywamy wspaniałą prawdę, radosną i świętą, 
prawdę o Chrystusowym Zmartwychwstaniu. Przy-
pomnijmy wydarzenia, które miały miejsce w dniu 
Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Idzie orszak kobiet 
wybranego narodu. Szukają Jezusa. Zalane łzami oczy 
nie potrafią odnaleźć drogi. Trzęsące się ręce nie są w 
stanie utrzymać drogocennych olejków służących do 
namaszczenia umarłych. Ale na ich drodze zjawiają się 
świetliści Aniołowie i pytają: kogo szukacie, żyjącego 
pośród umarłych?”. Jak długo będziecie błądzić i pła-
kać? Jak długo będziecie uważały za zmarłego Tego, 
który jest życiem i Dawcą życia?. Grób nie ukrywa już 
Tego, który ogarnął cały świat. Idźcie pełne radości, 
biegnijcie i zwiastujcie uczniom zmartwychwstanie. 
Pobożne niewiasty tak bardzo cierpiące i załamane 
nagle ożyły. Co się stało? Co sprawiło, że ich zachowa-
nie wyraźnie się zmieniło? Czyżby kierowały się tylko 
zwykłymi nastrojami? Nie to było jednak przyczyną. 
Usłyszały bowiem słowa świetlistych mężów, Aniołów 
Bożych, którzy w ich wątpliwe serca wlali ożywczą 
dawkę nadziei i włożyli nowy sens, który ich życiu nadał 
kierunek i głęboką, nową treść. Ta nadzieja płynęła ze 
Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Nadzieja… 

„ W dniu tym dusze, które się zbliżają do źródła Miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii 
Świętej, dostąpi zupełnego odkupienia win i kar” (Dz 699)

W Święto Bożego Miłosierdzia sta-
je przed nami Bóg, pragnący obsypać 
nas łaskami, by kolejnemu pokoleniu 
ludzi przypomnieć „ Jam jest Pan Bóg 
twój, który cię wywiódł z ziemi egip-
skiej z domu niewoli”, dawniej posy-
łał Bóg proroków, dziś swoje orędzie 
przekazał nam przez św. Faustynę. 
Bóg czeka, nie rezygnuje z człowieka, 
idzie cicho, obok, przemawia przez 
znaki. Jednak, gdy człowiek tonie we 
własnych pomysłach na  życie to Mi-
łosierny Bóg podaje mu rękę. W nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego przychodzi 
do nas Bóg, zapragnął tego spotkania 
z każdym z nas osobno. Przychodzi 
tak jak 2000 lat temu do Wieczernika, 
chce wejść pomimo drzwi zamknię-
tych, chce stanąć by okazać nam swo-
je Miłosierdzie. Chce być przyjęty w Sakramencie po-
kuty i Komunii Świętej. Przychodzi zwłaszcza do tych, 
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Źródło Miłosierdzia Bożego
MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana   

Część 3: 
Gloria i modlitwa dnia
W niedziele i święta po Kyrie śpiewa się 

albo odmawia Gloria – wypada w okresie 
Wielkiego Postu i Adwentu. Gloria zaczyna 
się słowami z Ewangelii św. Łukasza, w której 
aniołowie radują się z powodu narodzenia 
Jezusa (Łk 2,14). „Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 
Gloria jest hymnem wielbiącym Boga. Gloria 
(słowo łacińskie) znaczy w przekładzie tyle, 
co „sława, świetność, chwała”.

Modlitwa dnia, zwana też kolektą, na-
stępująca po Gloria, zamyka wstępną część 
Mszy Świętej. Kapłan wzywa wspólnotę do 
modlitwy, mówiąc: „Módlmy się!” W krótkiej 
chwili ciszy, następującej po tym wezwa-
niu, uświadamiamy sobie obecność Boga. 
Następnie kapłan z rozpostartymi rękami 
na głos odczytuje (śpiewa) modlitwę dnia, 
przedkładając w ten sposób Bogu modli-
tew-ne intencje wszystkich zgromadzonych. 
Każ-da niedziela, każde święto czy wspo-
mnienie świętego ma własną modlitwę dnia. 
Na końcu modlitwy wspomina się Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Wierni odpowiadają 
„Amen”, potwierdzając słowa modlitwy. Od-
tąd zgromadzeni wierni stanowią wspólnotę 
liturgiczną.

Czy wiadomo...
...co oznaczają złożone ręce?
Dawniej ręce składali rycerze, przysię-

gając wierność królowi. Trzymali naprzeciw 
siebie wewnętrzne strony dłoni z wyprosto-
wanymi ku górze palcami. Król podchodził 
do każdego i obejmował ich dłonie, co było 
znakiem, że bierze ich w opiekę i oczekuje od 
nich wierności. Modlący się, składając ręce, 
daje znak, że całkowicie oddaje się w ręce 
Boga i chce Mu służyć. Splecione zaś palce 
złożonych rąk w czasie modlitwy pokazują, 
że modlący się splata swe myśli i zamiary 
z oczekiwaniami Boga i gotów jest im się 
podporządkować.

...dlaczego kapłan rozpościera ramiona?
Ta postawa modlitewna nazywa się po-

stawą oranta (od łacińskiego orare – „modlić 
się”). Postawa ta przypomina rozpostarte ra-
miona Ukrzyżowanego. Ukazuje otwartość 
na wszystko, co daje Bóg.

Nadzieja to rzeczywistość, która napełnia czło-
wieka siłą i mocą, dynamizuje jego życie i codzienne 
działanie. To ona rozświetla mroki nocy, pozwala czło-
wiekowi iść naprzód, pokonując nawet najcięższe i 
najtrudniejsze przeszkody. Czymże byłaby nasza wiara 
i religia, gdyby zabrakło jej nadziei? Czy okaleczony 
człowiek wołałby do Chrystusa o pomoc, gdyby nie 
miał nadziei? Chrystus głosząc Dobrą Nowinę widział 
u ludzi wiarę, ale tę wiarę rozszerzał dzięki nadziei.

Wielkanocne święta to nie tylko suto zastawiony 
stół, ale to nade wszystko nadzieja, którą nam dzisiaj 
daje Chrystus Pan. Nadzieja, że kiedyś skończy się nasz 
ból, nasz udręka, a zacznie się czas radosnego prze-
bywania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Nasza 
droga życiowa jest często pogmatwana, pozbawio-
na sensu, jest tyle przeszkód. tyle razy popadamy w 
grzechy i nieprawość, ale na naszej drodze zawsze 
towarzyszy światło nadziei, światło Zmartwychwsta-
łego Chrystusa Pana.

Przypatrujemy się dzisiaj Zmartwychwstałemu, 
patrzymy na pusty grób, bo pusty grób to nasza na-
dzieja. Nadzieja na to, że wszyscy będziemy uczestni-
kami zmartwychwstania.    (Irena)

Nadzieja… 

„ W dniu tym dusze, które się zbliżają do źródła Miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii 
Świętej, dostąpi zupełnego odkupienia win i kar” (Dz 699)

którzy są słabi, którzy nie uwierzyli, 
że on Zmartwychwstał.

Zmartwychwstały Jezus przycho-
dzi, by grzesznika podnieść, dźwignąć 
z grzechu i postawić na skale nadziei, 
miłości i wiary. Pan Jezus nie chce 
pamiętać naszych grzechów, jedynie 
pragnie je nam odpuszczać. Jednak, 
aby mógł nam odpuścić grzechy mu-
simy tego chcieć, musimy Mu zaufać 
bezgranicznie, więc zaufaj Jezusowi 
i skorzystaj z Jego łask, którymi chce 
Cię obdarzyć i mów całym sercem 
„Jezu ufam Tobie”.

 Wielkość Miłosierdzia Bożego 
polega na tym, że wszyscy ludzie, 
nawet ci, którzy dopiero w tym dniu 
się nawrócą, mogą uczestniczyć we 
wszystkich łaskach i doczesnych do-

brodziejstwach jakie Pan Jezus przygotował na to 
święto. (Jadwiga)
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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.

Ofiarodawcy na remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
08/04/2012 
Dominik Drucis, Roksana Krysztopik, Wiktoria Krysz-
topik, Lena Wilkiel, Gabriela Wilkiel, Aleksandra Fej-
fer, Bartosz Nowak, Wojciech Jan Bielewicz, Damian 
Miszkiel.

Sakrament małżeństwa: 
10/04/2012
Barbara Karwowska i Marek Miszkiel

Zapowiedzi przedślubne:
1. Piotr Maksimowicz, kawaler, Dusznica, Pa-

rafia tutejsza i Paula Spilska, panna, Hołny Wol-
mera, Parafia Berżniki.

./ Ludwik Pierożyński, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Dorota Szerwińska, panna, Gawrych 
Ruda, Parafia św. Maksymiliana Kolbe.

Odeszli do wieczności:
 .Janina Bartoszewicz, Sejny (l. 73) zm. 25/03/2012
 Antoni Kaufman, Iwanówka (l. 84) zm. 25/03/2012
 Zofia Wysocka, Iwanówka (l. 78) zm. 30/03/2012
 Władysław Dabulis, Suwałki (l. 83) zm. 04/04/2012

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
1582 rodziny na sumę 117 825 zł. W tej liczbie 
są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy 
umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.

Tujakowscy Michał Marzena,Sejny, Emilii Plater 
Kozakiewicz Krzysztof Danuta,Sejny, Emilii Plater 
Święciccy Zbigniew Elżbieta,Sejny, Emilii Plater 
Jatkowscy Marek Zofia,Sejny, Emilii Plater 
Czeszkiewicz Henryk Ewa,Sejny, Emilii Plater 
Auron Krzysztof Dorota,Sejny, Emilii Plater 
Jodzis Krzysztof Joanna,Sejny, Emilii Plater 
Turowscy Robert Jolanta,Sejny, Emilii Plater 
Pachutko Antoni Teresa,Sejny, Emilii Plater 
Gudajtis Waldemar Jolanta,Sejny, Emilii Plater 
Szruba Aneta,Sejny, Emilii Plater 
Klucznik Teresa,Sejny, Emilii Plater 

Tomkiewicz Czesław Zofia,Sejny, Emilii Plater 
Jodzis Irena,Sejny, Emilii Plater 
Jakubowscy Jerzy Elżbieta,Sejny, Emilii Plater 
Pawlukiewicz Zbigniew Alicja,Sejny, Emilii Plater 
Stachurska Krystyna,Sejny, Emilii Plater 
Szruba,Sejny, Emilii Plater 
Zaborowscy Jarosław Iwona,Sejny, Emilii Plater 
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater 
Czakis Zdzisław Ewa,Sejny, Emilii Plater 
Kalwejt  Jadwiga,Sejny, Emilii Plater 
Szkarnulis Grzegorz Katarzyna,Sejny, Emilii Plater 
Palewicz Adam Marzena,Sejny, Emilii Plater 
Miszkiel Ryszard Zofia,Skustele 
Moniuszko Stanisław Jadwiga,Sejny, W. Polskiego 
Ogórkis Józef Alina,Sejny, Wojska Polskiego 
Andruczyk Wojciech Anna,Skustele 
Korzenieccy Henryk Jadwiga,Łopuchowo 
Kozłowska Wanda,Sejny, Parkowa 
Grzybowscy Henryk Helena,Sejny, Parkowa 
Rzepiejewska  Genowefa,Sejny, Parkowa 
Wilkiel Zofia,Sejny, Parkowa 
Bujnowska  Wanda,Sejny, Parkowa 
Dzimitko Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Chałko Eugenia,Sejny, Parkowa 
Anuszkiewicz  Krystyna,Sejny, Parkowa 
Litwiniuk Wojciech Sylwia,Sejny, Parkowa 
Romanowska Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Chaber  Helena,Sejny, Parkowa 
Teodorowscy Stanisław Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Tympalscy Józef Halina,Sejny, Parkowa 
Keller Antoni Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Domel Jadwiga, Dziemido  Marianna,Sejny, Zawadzkiego 
Zubowicz Janusz Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Giniewicz  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Rekuć Kazimierz Aldona,Sejny, Wojska Polskiego 
Czernieccy Bolesław Bożena,Sejny, W. Polskiego 
Majewska/ Topolski Tomasz Anna,Sejny, W. Polskiego 
Korzeniecka Halina,Łopuchowo 
Korzenieccy Janusz Renata,Łopuchowo 
Basiewicz Marek Grażyna,Łopuchowo 
Romański Józef,Skustele 
Matulewicz Stanisław Anna,Sejny, Nowotki 
Brzezińska Izabela,Sejny, Nowotki 
Maksimowicz Antoni Janina,Sejny, Nowotki 
Selwent Henryk Helena,Sejny, Nowotki 
Wołas Sławomir Barbara,Sejny, Nowotki 
Paszkiewicz Elżbieta,Sejny, Nowotki 
Staniewicz Stanisław Wanda,Sejny, Nowotki 
Nieszczerzewscy Cezary Dorota,Sejny, Wierzbowa 
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia. W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej 
miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony 

z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia to prosta modlitwa odmawiana na różańcu, przekazana nam przez świętą siostrę Faustynę, 
której Pan Jezus nakazał odmawiać za zbawienie grzeszników. Wraz z dzisiejszą niedzielą wzbudźmy w 
sobie głębsze pragnienie odmawiania tej modlitwy często, może codziennie prosząc o miłosierdzie dla 
siebie i całego świata. Istotę Bożego Miłosierdzia wskazał nam Papież Jan Paweł II wynosząc do chwały 
ołtarzy św. Siostrę Faustynę Kowalską, Apostołkę Bożego Miłosierdzia, a przede wszystkim zawierzając 
w Łagiewnikach Polskę i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Można śmiało powiedzieć, że błogosławiony 
Jan Paweł II był na ziemi apostołem i piewcą Miłosierdzia, a teraz naszym orędownikiem wypraszającym 
dar miłosierdzia dla nas i całego świata. 

2 Dzisiaj centralny odpust diecezjalny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku na Koniecz-
kach. Eucharystia w godzinie miłosierdzia o 15.00 z udziałem m.in. nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii św. z naszej diecezji, którzy mają za zadanie zanoszenie Komunii św. chorym i starszym do ich 
domów zazwyczaj w niedzielę i zawsze ilekroć sobie tego życzą. W większości parafii naszej diecezji 
nadzwyczajni szafarze Komunii św. już są, nawet po kilku. U nas na razie nie ma, ale mamy nadzieję, że 
wkrótce będziemy mieli panów, którzy cieszą się dobrą opinią wśród wiernych, mają wiarę w sobie i 
prowadzą gorliwe życie duchowe i będą przygotowywać się do tej posługi. Dzięki temu wielu chorych 
i starszych w domach uczestnicząc w Eucharystii za pośrednictwem radia czy telewizji będą mogli 
w sposób fizyczny przyjąć Komunię św. Modlimy się o to wszyscy, aby pokierowała nami mądrość i 
dojrzałość wiary Kościoła.

3 W tym roku Diecezja Ełcka obchodzi XX rocznicę powstania. W ramach Roku Jubileuszowego odbędą 
się różne uroczystości, i tak 18 kwietnia (środa) w Ełckim Centrum Kultury odbędzie okolicznościo-

we Sympozjum Naukowe nt. „20-lecia istnienia Diecezji Ełckiej”. Sympozjum rozpocznie się o godz. 10.00. 
Natomiast centralne uroczystości dziękczynienia za 20 lat diecezji będą miały miejsce 12 maja (sobota)  
w Ełku i będą połączone z Kongresem Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej pod hasłem: 
„Ruchy i stowarzyszenia domem i szkołą komunii”. Poszczególne ruchy i stowarzyszenia przed południem 
zbiorą się w wyznaczonych parafiach ełckich, a po południu o 15.00 na Placu Jana Pawła II będzie uroczy-
sta Eucharystia, czyli dziękczynienie za 20 lat Diecezji Ełckiej. Organizujemy wyjazd na ten dzień do Ełku 
– zaproszeni są wszyscy członkowie wspólnot i ruchów parafialnych, rady parafialnej, a także wszystkich, 
którzy chcą pogłębić w sobie świadomość Kościoła. Zapisy na wyjazd w zakrystii: koszt 30 zł.

4 Papież Benedykt XVI będzie obchodził 85 rocznicę urodzin 16 kwietnia. Pamiętajmy o nim w 
modlitwie, prośmy Boga o wsparcie dla jego sił duchowych i fizycznych, by cały Kościół czuł jego 

ojcowską troskę i opiekę. A 19 kwietnia przypada 7. Rocznica wyboru papieża Benedykta XVI. Niech Bóg 
zachowa Ojca Świętego jak najdłużej i pozwoli przewodzić Kościołowi Świętemu w wierze i miłości.

5 Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona naszej Diecezji będzie 23 
kwietnia (poniedziałek). Główne uroczystości odbędą się w Ełku. Rozpoczną się Nieszporami w 

kościele Najśw. Serca Pana Jezusa, po czym nastąpi procesja z relikwiami Świętego do Katedry Ełckiej, 
gdzie o godz. 18.00 będzie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego. Będzie to 
także dzień imienin naszego Pasterza, dlatego prosimy o modlitwę za dostojnego Solenizanta. Miło 
będzie, jeśli i z naszej Parafii będą przedstawiciele na tej uroczystości, a przedstawiciele władz samo-
rządowych złożą w imieniu nas wszystkich życzenia naszemu Biskupowi Jerzemu. 

6 Niedziela III Wielkanocna (22 kwietnia) będzie Niedzielą Biblijną rozpoczynającą Tydzień Biblijny 
pod hasłem: „Kościół jest naszym Domem”. Biblia jest jednym z fundamentów naszej wiary i obok 

Tradycji stanowi trzon Objawienia Bożego. Dlatego niezwykle ważną sprawą jest, aby mieć Biblię w domu, 
czytać ją i rozważać. Niech ten tydzień będzie zaproszeniem do częstszego sięgania po Pismo Święte, 
pamiętając o słowach św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 
Zachęcamy, aby wspólnoty naszej Parafii przed każdą Mszą św. w niedzielę, ale też w całym tygodniu 
biblijnym (10 minut) czytały głośno w kościele od ambonki wybrane fragmenty Pisma Świętego.

7 Młodzież męską szkół średnich i gimnazjum zapraszamy do udziału rekolekcjach pomocnych 
w rozpoznaniu dalszej drogi życiowej. Rekolekcje te odbędą się w dniach 27-29 kwietnia br. 

w trzech miejscach: Orzysz (Dom Św. Rodziny – Caritas), Smolany (dom rekolekcyjny) i w Suwałkach 
(ośrodek oazowy „Betania” przy Parafii św. Anieli Salawy). Zgłoszenia przyjmuje ks. Krzysztof  Pachucki. 
Namiary do księdza Krzysztofa: Tel. 505201346; e-mail: ks.pachucki@gmail.com. Uczestnicy proszeni 
są o zabranie ze sobą Pisma św. i śpiwora.
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Intencje mszalne 15–29.04.2012 r.
NIEDZIELA II WIELKANOCNA, UROCZ. MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO, 15 kwietnia 2012
07:00 +Mieczysław Deguć (greg.)
08:30 +Jadwiga Motuk (greg)
10:00 +Józef (41 rocz.) +Aleksandra +Leokadia 

Jarzębowicz
11:30 Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Wandy i Sta-

nisława Staniewicz, o błog. Boże i zdrowie
13:00 LT: +Jerzy
 Krasnowo 13:00: +Anna Pszczółkowska
17:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów

PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia 2012
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00  +Lucjan Dembowski +Stanisława 

+Edward
17:30 O błog. Boże dla Danieli i Antoniego Czokajło 

w 41 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Irena Kozłowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Borys Kasjanow (1,5 roku po śmierci)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Brzo-

zowskiej w 86 rocz. urodz.

WTOREK, 17 kwietnia 2012
06:30 +Stanisław Kap (25 rocz.)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Stanisław Moroz (3mc)
08:00 +Henryk Żukowski (miesiąc od pogrzebu)
09:00 +Władysław Dabulis (żałobna popogrzebo-

wa – pogrzeb był 6.04.12)
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (9mc)
17:30 +Eugenia Grądzka (1 rocz.)

ŚRODA, 18 kwietnia 2012
06:30  +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Helena Skrypko (6mc)
08:00 +Antoni Okulanis (42 rocz.)
08:00 +Marianna Gibas
17:30 +Jadwiga Motuk (greg)
17:30 +Henryka Milewska
17:30 +Regina Andrejczyk (m-c od pogrzebu)

CZWARTEK, 19 kwietnia 2012
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Wojciech Domeracki (9 rocz.)
08:00 +Genowefa +Jan (1 rocz.) Użarowscy
08:30 LT: +Józef Winikajtis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Macieja Fiedoro-

wicza w 1 rocz. urodz. 
17:30 +Ks. Henryk Kwaterski i jego rodzice
17:30 +Ignacy +Helena Rydzewscy

PIĄTEK, 20 kwietnia 2012
06:30 +Janusz +Marek +Marian z rodz. Kaufman
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Haliny i Józefa 

Pawlukiewiczów w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Aleksandra +Wincenty z rodz. Rapczyń-

skich
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
17:30 O błog. Boże, miłość i zdrowie dla Iwony i 

Roberta w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Zdzisław Milewski (6mc)

SOBOTA, 21 kwietnia 2012
06:30 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Piotr Rogucki (3mc)
08:00 +Józef Bielecki (35 rocz.)
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Zofia Winiewicz (9 rocz.) +Stefan
17:30 +Bernardyna Karłowicz (3mc)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców

NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 22 kwietnia 2012
07:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:30 +Mieczysław Deguć (greg)
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów 

Danuty i Jana Sojków w 50 rocz. ślubu i dla 
rodziny

11:30  Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów 
Danuty i Ireneusza Sankowskich w 50 rocz. 
ślubu i dla rodziny

13:00 LT: +Piotr Soroka (11 rocz.) +Donat Łatwis 
(8mc)

Krasnowo: +Wanda Bobrowska +Helena Toma-
szycka

17:30 +Leokadia Jarzębowicz (7mc)

PONIEDZIAŁEK, 23 kwietnia 2012 
Urocz. Św. Wojciecha
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Gabriela Ludorf (36 rocz.)
08:00 +Jerzy +Jerzy +Jan Czarneccy
08:00 +Wacława Sapieha (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Wojciech Wydro
17:30 +Mieczysław Deguć (greg.)
17:30 +Jerzy +Stanisława +Jerzy Wiżlańscy

WTOREK, 24 kwietnia 2012
06:30 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Józef +Jerzy Janczulewicz
08:00 +Antoni Kaufman (miesiąc po śmierci)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej oraz 

szczęśliwe zdanie matury dla Żanety
17:30 +Jadwiga Motuk (greg)
17:30 +Jadwiga +Franciszek +Stanisław Wojcie-

chowscy
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ŚRODA, 25 kwietnia 2012
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Mieczysław Deguć (greg) 
08:00 +Leonarda +Franciszek Błaszczak
08:00 +Janina Polakowska
17:30 +Weronika +Stanisław Marcinkiewicz +Ta-

deusz i zm. z rodziny
17:30 +Józef Jodango (32 rocz.)
17:30 +Józef Sikorski (8mc)

CZWARTEK, 26 kwietnia 2012
06:30 +Petronela Bałulis
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Marian Motuk (2 rocz.)
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Eugenia Winiewicz (3mc)
17:30 +Józef Wołkowycki

PIĄTEK, 27 kwietnia 2012
06:30 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Irena Wiaktor (1 rocz.)
08:00 +Leokadia +Teofil i z rodz. Konopków i Ja-

czyńskich
08:00 +Stanisław Rekuć (7 rocz.)
08:00 +Janina Bartoszewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Motuk (greg)
17:30 +Józef Wróblewski (17 rocz.) +Katarzyna +Jan
17:30 +Stanisława (5 rocz.) +Henryk Surażyńscy

SOBOTA, 28 kwietnia 2012
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Katarzyny, Micha-

ła, Marcina i Pawła
08:00 +Weronika (10 rocz.) +Mieczysław Żylińscy
08:00 +Maciej +Ludwika +Józef +Stanisław z rodz. 

Maksimowiczów i Baranowskich
08:00 +Jadwiga Drozdowska (5 rocz.) +Jan
08:30 LT: +Józef Gryguć (7mc)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 O błog. Boże i pomyślne zdanie matury dla 

Pawła i Magdaleny i dla rodziny
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 
DOBREGO PASTERZA, 29 kwietnia 2012
07:00 +Jadwiga Motuk (greg) 
08:30 +Anna (2 rocz.) +Wacław +Wiesław Mali-

nowscy i zm. z rodziny
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Grażyny i 

Czesława Poźniak w 30 rocz. ślubu
11:30 Za Sybiraków – ofiary sowieckich represji na 

Wschodzie
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Teresy i Zbignie-

wa Stawieckich w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Laury 

Kochańskiej w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
13:00 LT: +Weronika Gryguć (16 rocz.)
 Krasnowo 13:00: +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Waldemar Bielak (26 rocz.)

8 Dzieci, które przygotowują się do pierw-
szego pełnego udziału w Eucharystii razem 

z rodzicami zapraszam na Mszę św. 29 kwietnia 
o godz. 15.00. Przynosimy ze sobą modlitewniki.

9 Święto św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia) 
łączy się ze szczególną troską modlitewną 

o tegoroczne urodzaje. Rolników gorąco prosimy 
o zaproszenie kapłanów do wspólnej modlitwy 
przy krzyżach i kapliczkach stojących wśród pól. 
Chętnie przyjedziemy, aby się z wami pomodlić 
i błagać Boga o urodzaje, aby nie było głodu, aby 
Pan Bóg obdarzył stosowną pogodą. Sołtysów 
prosimy, aby zorganizowali takie modlitewne spot-
kania w wioskach.

10 Wszystkim, którzy zatroszczyli się o litur-
gię Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza Tri-

duum Paschalnego oraz przygotowanie Ciemnicy 
i Grobu Pańskiego a także wystroju kwiatowego 
naszej świątyni, a w szczególności naszym kapła-
nom wikariuszom: ks. Piotrowi i ks. Andrzejowi za 
przygotowanie Służby Liturgicznej, ks. Bernardowi 
za przygotowanie Grobu Pańskiego, Kościelnemu 
za przygotowanie Ciemnicy, Siostrze Barbarze za 
troskę o szaty i bieliznę liturgiczną, Paniom Mariom 
za wystrój kwiatowy, Organiście za prowadzenie 
śpiewów i wszystkim wspierającym ich w tych 
pracach. Szczególne podziękowanie Panu Mar-
kowi Karpowiczowi za troskę o właściwy wygląd 
chorągwi i feretronów, baldachimu, a wcześniej 
za pomoc w dekoracjach w kościele przy różnych 
okazjach, za wysiłek pracy i materiałów serdeczne 
Bóg zapłać.

11 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary skła-
dane na remont domu parafialnego. 

Prace trwają, choć nie idą one imponująco, nie-
stety ograniczone są one brakiem wystarczających 
funduszy. Jest jeszcze wielu naszych Parafin, którzy 
dotychczas nie złożyli jeszcze żadnej ofiary na ten 
cel. Nawet taca niedzielna z ostatniej niedzieli mie-
siąca na cele remontowe jest mniejsza niż w inne 
„zwykłe” niedziele. Niestety nie pójdziemy dalej 
z remontem, jeśli nie będzie pieniędzy. Dlatego 
serdecznie proszę naszych Parafian o składanie 
ofiar takich na jakie ich stać bądź w kopertach 
(wtedy ofiary są wpisane na konto danej rodziny w 
księdze ofiarodawców) bądź w ostatnią niedzielę 
kwietnia na tacę. Wdzięczny jestem zwłaszcza tym, 
którzy sami mając niewiele potrafią dzielić się z tą 
jakże ważną dla całej naszej Parafii inwestycją. Bóg 
zapłać za zrozumienie.
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