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Niedziela VI Wielkanocna – 13 maja 2012
J 15,9-17

J

ezus powiedział do swoich uczniów: „Jak
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie
zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co
wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek
Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło wali”.
Refleksja niedzielna:
Jakże chętnie chciałbym faktycznie dać Bogu
pierwszeństwo, uznać Jego kierownictwo i jakże bardzo chciałbym sercem i duszą, głową i ręką wierzyć,
że to Bóg jest Tym, który kocha i wybiera, i obiecuje
owoc. Niestety, sto, więcej – tysiąc razy biorę jednak
wszystko na siebie w przekonaniu, że to ja muszę
zrobić wszystko sam i że to ode mnie samego wszystko zależy. Mimo to, słowa z dzisiejszej Ewangelii św.
Jana nie tracą nic ze swej urzekającej i zapraszającej
siły. Bóg nie przestaje o mnie zabiegać, mnie wybierać, mnie przeznaczać na to, bym poszedł i przyniósł
owoc, i by owoc ten trwał.
Mnie i nas wszystkich przeznaczył Bóg na to,
byśmy szli. Słowo „iść” ma wiele znaczeń, l to najoczywistsze: wybrać się w drogę, przenosić się
z miejsca na miejsce. Ale też dalsze, choć nie mniej
jasne: pozostawić za sobą rzeczy znane od dawna,
wyprawiać się, nacierać, atakować, zagłębiać się,
wchodzić w coś, działać, rozwijać się, być obróconym
czy przeznaczonym na coś... Z pewnością znaczy też
pielgrzymować, a tym samym znaleźć się w gronie
tych, którzy jako chrześcijanie lub nie wybrali się
w drogę poszukiwania życia. „Iść” może więc też
znaczyć opuścić bezpieczne miejsce, dotychczasowe
schronienie, wyjść naprzeciw temu, co nowe, narazić
się na zranienie, pozwolić się dotknąć przez to, co



inne, i przez innych... Po co? By moje życie stało się
bardziej sensowne i przynosiło obfitszy owoc dla
mnie i dla innych. Wszystko to kryje się w przesłaniu
dzisiejszej Ewangelii: Bóg wybiera i posyła nas, byśmy
przynieśli owoc.

Niedziela VII Wielkanocna,
Wniebowstąpienie Pańskie – 20 maja 2012
Mk 16,15-20

J

ezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do
nich:„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki
towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże
brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci
odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami,
które jej towarzyszyły.
Refleksja niedzielna:
Właściwie wiadomo tylko tyle, że Jezus opuścił
swoich uczniów: rozstał się z nimi i został wzięty do
nieba. Więcej szczegółów tego wydarzenia podaje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, ale sam nie
był tego naocznym świadkiem. Mógł jedynie znać
to, co napisał ze słyszenia. Może jednak szczegóły
pożegnania Jezusa z uczniami nie są aż tak istotne.
Naprawdę ważna jest postawa uczniów Jezusa. Tym
razem nie zwątpili, nie przestraszyli się jak w Wielki
Piątek. Zostali sami. Mistrz ich opuścił. Mimo to teraz mocno uwierzyli Jego słowom i poszli, i głosili
Ewangelię wszędzie pewni, że świat nie może im
już zaszkodzić. Wniebowstąpienie jest wydarzeniem
obrazującym pytanie o władzę w świecie. Pytanie to
zostało raz na zawsze rozstrzygnięte, l to niezależnie,
jakie okoliczności mogły towarzyszyć owej Jezusowej
podróży przez obłoki. Władza należy się Temu, kto
umarł, został wskrzeszony i pobłogosławił uczniów,
zanim ich opuścił. Wzięty do nieba ma po swojej stronie to, co najpotężniejsze, a mianowicie miłującego
Boga. Poza miłością nie ma żadnej innej władzy,
która mogłaby na kimś zrobić realne wrażenie. Poza
miłością nie ma żadnej innej władzy, która mogłaby
wiecznie trwać na ziemi – a tym bardziej w niebie.
SIEWCA

Boże, od Ciebie się odwrócić to upaść.
Do Ciebie się zwrócić
to powstać.
W Tobie pozostawać to istnieć.
Boże, Ciebie opuścić to umrzeć.
Do Ciebie powrócić to powstać do życia.
W Tobie trwać to żyć.
św. Augustyn

Papieskie intencje modlitwy
– maj 2012
Ogólna: Aby w społeczeństwie byty promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę
rodziny.
Misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna, Jezusa.

Na 1 stronie:

Cudowny obraz Matki Boskiej Różanostockiej.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 13 maja 2012
Słowo Boże: Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1J 4,7-10;
J 15,9-17
Rocznica Objawień Fatimskich 1917 r.
31. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II
Zbiórka przy kościele na fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 14 maja 2012
Święto św. Macieja Apostoła
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
WTOREK, 15 maja 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
ŚRODA, 16 maja 2012 Święto św. Andrzeja Boboli, prezb., męcz. Patrona Polski
Słowo Boże: Ap 12,10-12; J 17,20-26
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
CZWARTEK, 17 maja 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 18 maja 2012
wsp. św. Jana I, papieża i męcz.
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-23
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
SOBOTA, 19 maja 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23-28
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Święcenia Prezbiteratu w Katedrze Ełckiej
NIEDZIELA VII WIELKANOCNA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 20 maja 2012
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
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PONIEDZIAŁEK, 21 maja 2012
wsp. św. Jana Nepomucena, prezb., męcz.
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,29-33
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
WTOREK, 22 maja 2012
wsp. św. Rity z Cascia, zak
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
ŚRODA, 23 maja 2012 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17,11-19
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Spotkanie Samorządowców w Węgorzewie
CZWARTEK, 24 maja 2012
wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych
Słowo Boże: Dz 22,30.23,6-11; J 17,20-26
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Dzień modlitw za Kościół w Chinach
PIĄTEK, 25 maja 2012
wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb., dK
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
SOBOTA, 26 maja 2012
wsp. św. Filipa Nereusza, prezb.
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
Dzień Matki
Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych w
Studzienicznej
Wieczorem: Wigilia Zesłania Ducha Świętego
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,
27 maja 2012
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
Zakończenie okresu wielkanocnego



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Chodziliśmy śladami
naszego Zbawiciela

P

ielgrzymka do Ziemi Świętej, czyli do
miejsc związanych z życiem, nauczaniem,
męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa zawsze była i jest marzeniem wielu chrześcijan. Kiedyś była to wyprawa
życiowa i taką pozostała dla większości pielgrzymów, którym dane było znaleźć się w Ojczyźnie
Jezusa. Choć dzisiaj jest to już dużo łatwiejsze
zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym.
Dotychczasowe pielgrzymki zorganizowane
przez naszą Parafię obejmowały miejsca objawień
Matki Bożej, jak do Lourdes i La Salette, Medjugorie,
albo do najstarszego miejsca pątników jakim jest
szlak Jakubowy do Santiago de Compostella, albo
też do kolebki chrześcijaństwa, jaką jest wieczne
miasto Roma. Wielu pielgrzymów – uczestników tych
wypraw – marzyło o pielgrzymce do Ziemi Świętej.
Dzięki Bogu, udało się zorganizować tę wyprawę, mającą swój początek w tygodniu wielkanocnym, wiosennym czasem, gdy u nas wszystko
zaczęło budzić się do życia, a w miejscach świętych
pełnia wiosny. Pielgrzymka ma szczególny charakter i dość znacznie różni się od wycieczki tury-

stycznej, bo są różne motywy, cele, nastawienia,
inny też jest sposób przeżywania takiej wyprawy,
nastawienie bardziej duchowe, zmierzające do
pobudzenia wrażeń wewnętrznych. Celem takiej
wyprawy jest pogłębienie relacji z Bogiem także
poprzez wspólnotę, jaką tworzą uczestnicy pielgrzymki. Jeszcze mocniej jest to widoczne, kiedy
znajdujemy się w miejscach tradycji, historii starotestamentalnej i miejscach związanych z Jezusem
Chrystusem.
Nasza pielgrzymka rozpoczęła się 11 kwietnia, spotkaniem ze wszystkimi uczestnikami na
lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do
naszej, w miarę „stałej” grupy sejneńsko-kętrzyńsko-częstochowskiej dołączyli pielgrzymi z Warszawy i Goleniowa. Lot samolotem, dla niektórych
po raz pierwszy w życiu był niemałym przeżyciem,
ale szczęśliwie„aniołowie” przenieśli nas do Egiptu,
a potem drogą lądową przekraczając pieszo z naszymi tobołami granice egipsko-izraelską a potem
izraelsko-jordańską znaleźliśmy się w przepięknym
krajobrazie starożytnego miasta Petra, stąpając po
śladach Mojżesza i Aarona prowadzących naród
wybrany do Kanaanu, czyli Ziemi Obiecanej. Było

Via Dolorosa
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Msza św. na Górze Błogosławieństw

nam dane widzieć ze wzgórza Nebo to, co widział
Mojżesz, któremu Bóg pokazał całą dolinę Jordanu,
krainy opływającej w mleko i miód, a której to Mojżesz nie dotknął swoimi stopami, pozostał bowiem
na górze Nebo kończąc ziemską wędrówkę.
Wyobraźnią naszą widzieliśmy również naszego ukochanego Jana Pawła II, który w Roku Jubileuszowym 2000 stał na tej górze podziwiając starotestamentalny kraj Kanaan i widząc hen w oddali
święte miasto Jeruzalem. W tryskającym nieopodal, u podnóża góry „Źródle Mojżesza”, z którego
idący przez pustynię Izraelici gasili swe pragnienie,
i my również obmyliśmy nasze twarze.
Najważniejsze dla nas miejsca związane są
Osobą naszego Zbawiciela, dlatego z Ewangelią w ręku, czytając o tym co się wydarzyło na
Górze Błogosławieństw (jakże niezwykle brzmią
tam słowa „Kazania na Górze”), i miasteczkach,
a raczej osadach położonych wokół Jeziora Galilejskiego, jak w Kafarnaum, gdzie Jezus najczęściej
nauczał, gdzie cudownie nakarmił tysiące ludzi,
gdzie nieopodal pytał trzykrotnie Piotra o miłość
(Piotrze, czy Ty mnie miłujesz), by powierzyć mu
całą swoją Owczarnię, jaką jest Kościół, gdzie miały
miejsce najważniejsze spotkania Apostołów ze
Zmartwychwstałym Panem.
Niezwykłym przeżyciem był rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim z elementami polskimi (flaga biało-czerwona na maszt i Mazurek Dąbrow-skiego).
Kiedy znaleźliśmy się na środku jeziora, wyłączono
silniki łodzi i nastała niesamowita cisza. Słyszeliśmy
tylko słowa Ewangelii o uciszeniu burzy na jeziorze.
I było nam tak dobrze, bo czuliśmy, jakby sam Jezus
był z nami i mówił: „Nie bójcie się, Ja Jestem”.
Celem naszej pielgrzymki było święte miasto
Jeruzalem, czyli Jerozolima, bo przecież tu Jezus
dokonał dzieła zbawienia każdego z nas, tu założył
Kościół, stąd rozesłał Apostołów na cały świat. By
znaleźć się w sercu wiary naszej czyli w BazyliNr 82-83/2012

ce Grobu Pańskiego, wąskimi uliczkami starego
miasta przedzierając się wśród straganów i nagabujących do kupienia czegokolwiek handlarzy
szliśmy odprawiając Via Dolorosa (droga krzyżowa), by zakończyć ją już na Golgocie, znajdującej
się wewnątrz Bazyliki Grobu, na prawo od wejścia
kilkanaście krętych schodów i można włożyć rękę
i dotknąć miejsca, gdzie stał Krzyż Zbawiciela.
A potem schodząc z Golgoty przechodząc kilkadziesiąt kroków wchodzimy do najważniejszego
miejsca – pusty Grób, żeby wejść trzeba odczekać,
czasami dość długo, ale z modlitwą i różańcem czas
inaczej się liczy, aż wreszcie mocno pochylonym,
a nawet na klęczkach możno dotknąć dłońmi, przytulić rozgrzane czoło, ucałować kamień, na którym
spoczywało Ciało Najświętsze. Wielu z nas mogło
nawiedzić to święte miejsce kilka razy, bo mieszkaliśmy blisko starego miasta. Towarzyszyliśmy też
Panu Jezusowi na Górze Oliwnej, wśród starych
drzew oliwkowych zatrzymując się w miejscu,
gdzie Pan płakał na widok świętego miasta („Dominus flevit”), widząc jego rychłe zburzenie, bo nie
rozpoznało w Jezusie zapowiadanego Mesjasza.
Poszliśmy również z Panem Jezusem do Betanii,
po drugiej stronie Góry Oliwnej, do domu Łazarza,
Marty i Marii, którzy nieraz udzielali Mu gościny.
Przeżyliśmy również na pielgrzymce Boże Narodzenie, bo w Betlejem szliśmy śladami Maryi i Józefa
i pasterzy, by pochylić się w miejscu, gdzie „Słowo
stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Nawiedzenie tych wszystkich miejsc, modlitwa
wspólna i osobista, Eucharystia codzienna, a także
wspólnota, którą tworzyliśmy pomogła mi, a mam
nadzieję, że wielu pielgrzymom lepiej poznać i zrozumieć sens naszej wiary, jej fundament i źródło,
które skupiają się w Jezusie Chrystusie.
Dziękuję wszystkim pielgrzymom za wspólnotę, piękną postawę i zapraszam na następne
wyprawy, a może teraz Fatima…?



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

14.09.11r. środa.

Godzina 6.00 rano Msza św. potem śniadanie
i wyjazd przez Morawy do Polski. Brno jest stolicą
Moraw, wcześniej był Ołomuniec. W wojnie 30-letniej Europa dzieli się na Katolicką – Habsburgowie
i protestancką Czesi i Szwedzi.
Szwedzi zniszczyli Ołomuniec, podeszli pod
Brno. Postanowili, że jeżeli do 12.00 nie zdobędą
miasta, to odstępują. Sprytny dzwonnik otrzymawszy taką wiadomość od szpiegów, zadzwonił
godzinę wcześniej i nawała odstąpiła. Z uwagi na
zniszczenie Ołomuńca stolica zostało Brno. Miasto przemysłowe. Odkryto w nim lochy, piwnice
do przechowywania wina. W przyszłości będą
udostępnione dla zwiedzających jako atrakcja.
Główny zabytek to Katedra z przełomu XIX I XX
Wieku. Tu podobnież, jako u nas w Krakowie mieli
smoka, pasterz dał zatrutego cielaczka i smok padł.
Smoka przedstawia krokodyl. Nie wiadomo skąd
pochodzi. W Ołomuńcu jest bardzo dużo Kościołów, Klasztorów i Katolików. Znajduje się tu posąg
Juliusza Cezara, który jest założycielem Ołomuńca.
Na pamiętnikach Juliusza Cezara kształcił się Napoleon, a potem Hitler. Jadąc dalej mijamy Pragę,



o godz. 10.15 mijamy Cieszyn i zatrzymujemy się w
„Hotelu Górskim”. Jest to ogromny z bala stylowo
wykonany Hotel. Restauracja czynna całą dobę.
Piękne pomieszczenia stołówkowe, pokoje dla
dzieci, funkcjonalne sanitariaty, miejsca dla wypoczynku. Na obrotowych rusztach zachęcająco
wyglądają gorące potrawy mięsne i ryby. Część
z nas skorzystała z daru obfitości i długo jeszcze
będzie wspominać ten obiad w „Górskim”. Można
było zaszaleć, bo opłata w złotówkach. W dalszej
części naszej podróży nastąpiły podziękowania,
życzenia, śpiewy, pożegnania. Głęboką nocą dotarliśmy do Sejn, a nasi współpielgrzymi pojechali
dalej do Kętrzyna. Był to przepiękny, modlitewny
wyjazd.
Dziękujemy Panu Bogu, naszemu Księdzu Proboszczowi, że zorganizował i tak pięknie poprowadził całą pielgrzymkę. Za eucharystię, homilię,
godzinki, pacierze, śpiewy, za wieczory pod winną
latoroślą i za wszystkie dobro które nas spotkało.
Siostrze Henryce za słowiczy śpiew, za zdjęcia, za
pomoc w potrzebie. A wszystkim za taką miłość,
budującą atmosferę. Bóg zapłać. Do spotkania na
następnej pielgrzymce. Teresa RW.

SIEWCA

Pierwsza Komunia święta to czas wyjątkowy, jedyny taki dzień w życiu naszego dziecka. Jesus
pod postacią chleba przychodzi po taz pierwszy przychodzi do jego serca. Jak pomóc drugo
i trzecioklasiście w przygotowaniu do tej uroczystości?

Pierwsza Komunia
Przygotowania stroju, prezentów i przyjęcia
są bardzo ważne, ale trzeba znaleźć czas także na
modlitwę i rozmowę z dzieckiem. Zwłaszcza że
często jest ono bardzo przejęte czekającym go
wydarzeniem.
– Rozmawiajmy o jego uczuciach i problemach,
pytajmy wcześniej katechetę o to, z czym dziecko
ma trudności i pomagajmy mu w zrozumieniu niejasnych zagadnień – mówi Anna Lipińska, doradca
rodzinny. W żadnym wypadku nie straszmy dziecka ani nie zmuszajmy do wykonywania czegoś
bez tłumaczenia. Szczególnie ostrożni bądźmy w
przygotowaniach do spowiedzi. To bardzo osobiste doświadczenie, dlatego możemy jedynie
delikatnie zasugerować dziecku pomoc, ale nie
możemy ingerować na silę.
– Zatroszczmy się, by syn czy córka byli wyciszeni i mogli koncentrować się na tym, co będą
przeżywali.
– Pomoże w tym uświadamianie dziecku, że
Komunia jest spotkaniem z Kimś kochającym,
z Przyjacielem – wyjaśnia o. Jan Czarnik, franciszkanin z parafii św. Karola Boromeusza we Wrocła-wiu.
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Przecież z przyjacielem każdy chce się spotkać.
Poświęćmy też nieco czasu na powtórzenie z dzieckiem kwestii, które będzie wygłaszało w kościele.
Zachęcajmy je do prób przed rodziną – to pomoże
mu pokonać tremę.
– Żeby uniknąć nerwowej atmosfery przed
samą uroczystością, zaplanujmy wcześniej, co powinniśmy wziąć ze sobą do kościoła i przygotujmy
poprzedniego dnia stroje dla całej rodziny.
– Rano, przed samą uroczystością, przygotujmy lekkostrawne śniadanie – radzi pani Anna.
– Jeżeli dziecko cierpi na jakieś dolegliwości, weźmy ze sobą lekarstwa, które mogłyby okazać się
potrzebne. Zadbajmy o to, by kościół był dobrze
przewietrzony.
– Nade wszystko dawajmy dziecku dobry przykład własnym zachowaniem i modlitwą. Módlmy
się z nim każdego dnia, pozwólmy mu rozmawiać
z Jezusem własnymi słowami. Pomóżmy budować
dziecku więź z Bogiem – od tego zależy jego życie i szczęście, odnalezienie swojego powołania,
swojego miejsca w Kościele.
Dorota Bareła



Kościół
naszą Matką
Jako chrześcijanie wzrastamy duchowo w
rodzinie i parafii. Odczytujemy nasze powołania, które w momencie naszego życia stało się
naszą życiową drogą i sprawiło, że przynależymy do wspólnego Kościoła, komentujemy
takie czy inne postawy wiernych.
Każdy z nas w sakramencie Chrztu Świętego przekroczył bramę Kościoła i rozpoczął
drogę życia w pielgrzymującej wspólnocie
wiary. Maryja od wieków została wybrana
do spełnienia szczególnej misji w historii
zbawienia ludzkości – Bożego macierzyństwa
i pozostaje z nami wierna w świętości i w
zjednoczeniu z Chrystusem.
Maryja zachęca nas do podtrzymywania więzi z Panem Jezusem i solidarności ze
wszystkimi dziećmi Bożymi i jedynie w taki
sposób można przeżywać dar przynależności
do Kościoła, w Kościele nie ma dla nas ludzi
obcych, bo wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi
Kościoła i mieszkamy w jednym domu, czyli
Kościele. Umierający Jezus na Krzyżu ogłosił,
że Jego Matka jest Matką wszystkich wierzących, a więc w Kościele jako naszym domu
mamy Matkę – Maryję. Jest Ona w Wieczerniku, gdzie razem z Apostołami modliła się
o dar Ducha Świętego. Maryja, przez wieki
towarzyszy Kościołowi i daje niezliczone znaki swej macierzyńskiej troski i przykładem
świętego życia i modlitwą wstawienniczą
przyczynia się do naszego duchowego odrodzenia i wzrastania w świętości. Nasza obecność w Kościele nie powinna być zamknięta,
powinniśmy ukazywać Chrystusa w naszym
codziennym życiu, powinniśmy modlić się
i pokutować za innych.. Naszym zadaniem jest
walka z grzechem i troska o podtrzymywanie
żywej więzi z Chrystusem.
Piękno Kościoła – naszego domu zależy
od piękna naszego serca, gdy „sprzątamy”
dom naszego serca, to przyczyniamy się do
wzrostu świętości Kościoła..
Ożywieni macierzyńską miłością Maryi,
miłujemy Kościół, brońmy go, służmy mu
idziękujemy Bogu, że otrzymaliśmy łaskę bycia
dziećmi Bożymi – dziećmi Kościoła, a ja mam
ogromną wdzięczność do Kościoła, w którym
jest miejsce dla dzieci słabych i grzesznych.
Jadwiga



Najświętsza Maryja Pa
Jedni powiadają: „Ojczyzna to dom, ziemia, groby,
język, tradycja…” Inni: ”Ojczyzna to pieniądze, bo tam,
gdzie są pieniądze, tam jest moja ziemia, mój dom,
mój grób…” Jezus był dobrym patriotą. Wiedział, że
miłość ojczyzny ziemskiej należy do wielkich wartości,
które dają pierwszeństwo jedynie miłości Boga. Płakał
nad losem Jerozolimy, kochał swój naród, wiedział jak
wiele mu zawdzięcza.
Bogactwa, jakie kryje się pod słowem „Ojczyzna”,
nie da się przeliczyć na pieniądze. Jeśli ktoś pieniądze
uzna za Ojczyznę natychmiast wybiera bankructwo.
W godzinie śmierci pieniądze nie posiadają żadnego
znaczenia.
Sercem naszej Ojczyzny jest Jasna Góra. Tu Matka
Najświętsza, Królowa Polski, od XIV wieku wychowuje
naród do miłości Ojczyzny. Jej ikona została wykonana
w pracowni malarskiej Andegawenów i przybyła do
nas w czasie pontyfikatu św. Królowej Jadwigi jako
dar jej matki.
Dobrze pojęty patriotyzm polega na trosce o Ojczyznę jak o własny, rodzinny dom. Miłość Ojczyzny
wymaga także ofiary. Miliony Polaków oddało życie
SIEWCA

MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana

Część 4:
Liturgia słowa. Czytania
Po wprowadzeniu zaczyna się Liturgia
Słowa. Wszyscy siedzą. Do pulpitu, stojącego
obok ołtarza, podchodzi lektor (od łac. lector
– „ten, kto czyta”); podczas Mszy Świętych
funkcje lektora często pełnią ministranci albo
inni wierni świeccy. Na początku wypowiada słowa: „Czytanie z...” - dodając miejsca ze
Starego albo Nowego Testamentu, skąd jest
wzięte czytanie, i odczytuje je na głos. Na
koniec lektor mówi: „Oto słowo Boże”. Wierni
odpowiadają:„Bogu niech będą dzięki!”W dni
powszednie przypada tylko jedno czytanie,
w niedziele i święta najczęściej dwa. Między
dwoma czytaniami śpiewa się albo czyta
psalm responsoryjny (międzylekcyjny), a po
czytaniu (czytaniach) intonuje się aklamację
Alleluja i wszyscy wstają. Słowo „alleluja” pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy tyle, co
„niech będzie Bóg uwielbiony!” W Wielkim
Poście nie śpiewa się jej.

anna – Królowa Polski
w obronie Ojczyzny lub w trosce o przywrócenie jej
wolności. Trzeba wspomnieć tych, których groby są
na Syberii, pod Narwikiem, Tobrukiem i na wzgórzach
Monte Cassino. Trzeba wspomnieć tysiące emigrantów
umierających na obczyźnie w tęsknocie za Ojczyzną.
Należy podejmować wysiłek na miarę naszych sił
i umiejętności, by przywracać narodowi świadomość
skarbu, jakim jest Ojczyzna. Każdy naród ma swoje miejsce i swoje zadania do spełnienia w ludzkiej
rodzinie. Obraz Ciała Chrystusa, jaki stosuje Apostoł
Narodów do Kościoła, ma pełne zastosowanie również odnośnie do ludzkości. Każdy członek spełnia
swe zadanie dla dobra całości organizmu, podobnie
każdy naród wnosi swe bogactwo dla dobra całej
ludzkości.
Codzienna modlitwa przed obrazem Matki Bożej
Jasnogórskiej obejmuje nie tylko potrzeby tych, których przed ten obraz docierają. To jest sanktuarium
narodu. W nim wszystko modli się o pomyślność dla
naszej Ojczyzny. Cała kaplica, ołtarz, wszystkie wota
są żywą modlitwą za Ojczysty dom. (Irena)
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Czy wiadomo...
że istnieje porządek czytań?
Czytania w czasie Mszy Świętej dobiera się według określonego porządku, dzięki czemu wierni mają możliwość poznania
wielu szcze-gólnie ważnych tekstów Pisma
Świętego.
...czym są kolory liturgiczne?
Poszczególnym świętom i niedzielom są
przyporządkowane odpowiednie kolory: biały:
kolor czystości i światła; w uroczystość Bożego
Narodzenia i Wielkanocy, w święta wielu świętych i w święta poświęcone Chrystusowi.
– czerwony: kolor miłości, krwi, Ducha
Świętego i ognia; w czasie bierzmowania,
w Niedzielę Palmową, Wielki Piątek, Zielone
Święta i wspomnienia męczenników. zielony:
kolor nadziei; w dni, w których nie przypada
żadne szczególne święto; jest to kolor zwykłych dni.
– różowy: kolor jutrzenki; możliwy w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę
Wielkiego Postu.
– czarny: kolor żałoby; w czasie Mszy
Świętych i nabożeństw pogrzebowych i w
Dzień Zaduszny.
– fioletowy: kolor nawrócenia i pokuty,
a także żałoby, dlatego niekiedy używany
zamiast koloru czarnego; używa się go w
Wielkim Poście i Adwencie.



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:

1. Karol Murawski, kawaler, Tczew, Parafia św.
Franciszka z Asyżu i Olga Jurkun, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
2. Mariusz Borowski, kawaler, Romanowce,
Parafia tutejsza i Izabela Staszkiewicz, panna, Lipowo, Parafia Kaletnik.
3. Adam Rasiul, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza
i Anna Szweda, panna, Augustów, Parafia św. Jana
Chrzciciela.
4. Wojciech Guzowski, kawaler, Jenorajście,
Parafia tutejsza i Marta Maksimowicz, panna,
Sejny, Parafia tutejsza.
5. Bartłomiej Klimczuk, kawaler, Szczytno,
Parafia św. Brata Alberta i Urszula Wilkiel, panna,
Sejny, Parafia tutejsza.
6. Krzysztof Krakowski, kawaler, Suwałki, Parafia św. Kazimierza i Ada Bartoszewicz, panna,
Sejny, Parafia tutejsza.
7. Konrad Popławski, kawaler, Głuszyn, Parafia
Karolin i Ewa Ewelina Jankowiak, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
8. Andrzej Wiktor Cych, kawaler, Nowa Sól,
Parafia św. Józefa Rzemieślnika i Wioletta Fidrych,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
9. Rafał Turowicz, kawaler, Karolin, Parafia św.
Rodziny i Agnieszka Januszewicz, panna, Ogrodniki, Parafia tutejsza.
10. Damian Wacław Nowak, kawaler, Huta
Dąbrowa, Parafia Podwyższenia Krzyża św. i Sylwia
Sapiega, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
11. Piotr Gryguć, kawaler, Babańce, Parafia
tutejsza i Katarzyna Pawlukanis, panna, Suwałki,
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła.
12. Paweł Kaufman, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Justyna Woźnialis, panna, Nowosady,
Parafia tutejsza.

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

Sakrament małżeństwa:

14/04/2012
Paulina Lewandowska i Maciej Hryniewicki
21/04/2012
Elżbieta Skrypko i Dominik Ziębicki
Paulina Pietuszewska i Wojciech Oleksiak
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Sakrament Chrztu Świętego:
22/04/2012
Hanna Gniady

Odeszli do wieczności:

Henryk Sawicki, bezdomny (l. 51) zm. 05/04/2012
Teresa Łabanowska, Radziuszki (l. 72) zm. 07/04/2012
Mirosław Zadrożny, Sejny (l. 46) zm. 08/04/2012
Antoni Palanis, Konstantynówka (l. 91) zm. 11/04/2012
Jan Sosnowski, Radziucie (l. 67) zm. 12/04/2012
Józef Choroszko, Sejny (l. 66) zm. 15/04/2012
Tadeusz Rasiul, Skarkiszki (l. 49) zm. 15/04/2012
Witold Namiotko, Sejny (l. 83) zm. 21/04/2012
Jan Pieczulis, Romanowce (l. 61) zm. 23/04/2012
Marian Szułowicz, Łumbie (l. 83) zm. 29/04/2012
Genowefa Polanis, Sejny (l. 85) zm. 26/04/2012
Teresa Zdanowicz, Sejny (l. 63) zm. 04/05/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 1637 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie)
na sumę 121 440 zł. W tej liczbie są również
ofiarodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali
sukcesywnie listę ofiarodawców.
Rapczyńscy Józef Eleonora, Sejny, Kasztanowa
Kap Jan Dorota, Sejny, Kasztanowa
Jachimowicz Adam Beata, Sejny, Kasztanowa
Korzenieccy Radosław Iwona, Sejny, Kasztanowa
Małkińscy Andrzej Małgorzata, Sejny, Kasztanowa
Wróblewscy Jan Elżbieta, Sejny, Nowotki
Depkun Stanisław Anna, Sejny, Nowotki
Titarczuk Antoni Janina, Sejny, Nowotki
Krzywiccy Marian Danuta, Sejny, Nowotki
Lewkiewicz Witold Halina, Sejny, Nowotki
Gałdzewicz Ryszard Teresa, Sejny, Nowotki
Motuk Ryszard Krystyna, Sejny, Nowotki
Wojnowscy Czesław Halina, Sejny, Nowotki
Juszkiewicz Eugeniusz Teresa, Sejny, Nowotki
(cd - na stronie 15)
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Co znaczy kochać Boga? Odpowiedział nam dziś Chrystus jasno i dobitnie: „Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości Mojej”... Innymi słowy: miłość Boża, to
nie jest problem uczuć, ale zachowywania Bożych przykazań. Czy tak właśnie kocham Boga?

2

Jutro rozpoczynamy kwartalne dni modlitw, które tym razem poświęcone są prośbie o dobre
urodzaje. Dawniej nazywano je„suchymi dniami”. Całym sercem prośmy Boga Wszechmogącego,
aby dał wzrost temu, co posiane i zasadzone, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego i niech
Bóg pobłogosławi pracy rolników, ogrodników i pszczelarzy.

3

Dzisiaj przypada kolejna rocznica objawień fatimskich, kiedy to Maryja gorąco wzywała do
modlitwy różańcowej i pokuty. Ta jej prośba jest aktualna także dzisiaj, stąd podejmijmy ją
ochotnym sercem. Wspomnijmy też dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się na Placu Świętego
Piotra 13 maja 1981 roku – kiedy próbowano zabić papieża Jana Pawła II. Dziękujmy Pani Fatimskiej
za ocalenie papieża i prośmy o opamiętanie dla terrorystów.

4

Jak pamiętamy, w czasie wielkanocnym jesteśmy zobowiązani przystąpić do sakramentu
pojednania. Powoli czas ten zbliża się do końca, zadbajmy o sumienne wypełnienie tego
chrześcijańskiego obowiązku.

5

Skorzystajmy z zaproszenia do wzięcia udziału w nabożeństwach majowych sprawowanych
codziennie po wieczornej Mszy św. a w niedzielę o 17.00. Pobożność maryjna jest nam niezwykle
bliska, ale przecież także to, co bliskie, wymaga ciągłej pielęgnacji.

6

Dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa jest Jego wniebowstąpienie, a więc
powrót do Ojca, właśnie w niedzielę, 20 maja przeżywa Kościół tę tajemnicę. Jezus odchodzi,
zostawiając jednak obietnicę ciągłej obecności wśród nas w mocy Ducha Świętego.

7

W czwartek, 24 maja, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. Od kilku lat,
z woli papieża, jest to Dzień Powszechnej Modlitwy za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w modlitwie
o żyjących tam chrześcijanach, którzy nie mogą otwarcie wyznawać swojej wiary.

8
9

Dzień Matki przypada w sobotę, 26 maja. Z tej okazji w czasie nabożeństwa majowego i wieczornej
Eucharystii wszystkie drogie Mamy będziemy polecać opiece naszej wspólnej Matki – Maryi.

Dzieci klas drugich przygotowują się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii. Uroczystość
Pierwszej Komunii Świętej będzie w niedzielę, 3 czerwca. Z dziećmi i ich rodzicami będziemy
wspólnie uczestniczyć w Eucharystii o godz. 15.00 w niedzielę, 27 maja. To już krótki czas, więc trzeba
się więcej modlić i polecać Bogu dzieci i ich rodziców.
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Doroczne święto Straży Granicznej zaplanowane zostało na czwartek, 17 maja. Msza św.
z udziałem funkcjonariuszy i ich rodzin oraz zaproszonych gości będzie w godzinach przedpołudniowych. Modlimy się, aby ich służba Ojczyźnie i Narodowi była owocna i bezpieczna.

Ogłoszenie

Przygotowujemy autokarowy wyjazd na XV Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 16 czerwca br. wg programu:
Wyjazd w nocy z 15 na 16 czerwca: Sejny Plac Dominikański - godz. 23.00, przez: Suwałki,
Raczki, Olecko, Ełk.
Przyjazd na Jasną Górę, Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej, przejazd pod Katedrę, przemarsz na
Wały Jasnogórskie, udział w uroczystościach. Około godz. 13.30 wyjazd na trasę powrotną, po
drodze nawiedzenie Sanktuarium w Loreto (koło Wyszkowa).
Koszt transportu i ubezpieczenia 120,- zł od osoby.
Zgłoszenia udziału do 31 maja.
Nr 82-83/2012
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Intencje mszalne 29.04.–27.05.2012 r.
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA,
DOBREGO PASTERZA, 29 kwietnia 2012
07:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:30 +Anna (2 rocz.) +Wacław +Wiesław Malinowscy 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 Zbigniewa 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.)
PONIEDZIAŁEK, 30 kwietnia 2012
06:30 +Józefa +Zygmunt
08:00 +Bronisław Kuklewicz (6mc)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg i 7mc)
08:00 +Bogusław Kaufman (3 rocz.)
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Janina Stankiewicz (5 rocz.) +Czesław
Pawlukiewicz (24 rocz.)
17:30 +Aniela Głoniatowska (7 rocz.) +Jan Głoniatowski
WTOREK, 01 maja 2012
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Antoni Jachimowicz (16 rocz.)
08:00 O błog. Boże w rodzinie Kochańskich i w
gospodarstwie
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Jadwiga Motuk (greg)
ŚRODA, 02 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Anna +Jacenty Ciszewscy +Stefania Łabacz
08:00 +Helena Tomkiewicz (36 rocz.) i zm. z rodz.
08:00 +Zofia Wysocka (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Leokadia Namiotko (6mc)
17:30 +Weronika +Wacław +Henryka +Czesław z
rodz. Pietkiewicz i Gobczyńskich
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
CZWARTEK, 03 maja 2012 UROCZYSTOŚĆ
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
07:00 +Zofia Moroz (greg)
08:30 +Witold Krejczman (11 rocz.)
10:00 Za Ojczyznę
11:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
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13:00 LT: +Jan Misiukanis (5 rocz.)…
17:30 +Andrzej Jakubowski (6 rocz.)
PIĄTEK, 04 maja 2012
06:30 +Leonarda Żegarska (5mc)
08:00 +Wincenty +Bronisława Obuchowscy
08:30 LT +Romuald Klucznik (8mc)
16:00 +Józef Grażulewicz (23 rocz.)
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Feliksa +Władysława +Maria Miszkiel
SOBOTA, 05 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
06:30 +Henryk Staśkiel (18 rocz.)
08:00 +Julia Gaus (3 rocz.) i zm. z rodz.
08:00 +Irena Suliga (2 rocz.)
08:30 LT +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef
+Magdalena Krakowscy
17:30 +Teofila (25 rocz.) +Elżbieta +Wincenty Kubylis
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Stanisław +Bronisława Michałkiewicz
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 06 maja 2012
07:00 +Stanisław +Marianna +Robert Czeszkiewicz
08:30 +Anna +Wincenty Miszkiel +Mateusz Miszkiel
10:00 +Stanisław Madejski
11:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
13:00 LT: +Józef +Jerzy Marcinkiewicz…
Krasnowo: +Anna Pszczółkowska
17:30 +Zofia Moroz (greg)
PONIEDZIAŁEK, 07 maja 2012
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Zbigniew Gryniewicz
08:00 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Stanisława +Władysław Milewscy
08:00 Dziękczynna za życie i Chrzest św. oraz o
szczęśliwą operację, zdrowie i błog. Boże
dla Joanny i Stanisławy
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis
+Zofia Wróblewska i zm. z rodz.
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Teresa Łabanowska (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 08 maja 2012
06:30 +Stanisław Okulanis
06:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
08:00 +Stanisław i zm. z rodz. +Marcinkiewiczów
+Domelów +Dziemidów
08:00 +Stanisław Ciesiński (28 rocz.)
08:00 +Stanisław +Maria i zm. z rodz. Rosińskich
08:00 +Stanisław Leszkiewicz
17:30 +Zofia Moroz (greg)
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17:30 +Stanisław Rejmontowicz
17:30 +Stanisław Buchowski
17:30 +Ludwik Bykowski (2mc)
ŚRODA, 09 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
06:30 +Marianna +Bolesław +Stefan i zm. z rodz.
Gerwelów
08:00 +Józef Sienkiewicz (egzekwie)
17:30 +Piotr Wojciechowski (3 rocz.)
17:30 +Stanisław +Paulina +Aleksander i zm. z
rodz. Małkińskich
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
CZWARTEK, 10 maja 2012
06:30 +Jan Radzewicz (6 rocz.)
06:30 +Czesław Bielak (7 mc)
08:00 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Leon Luto (16 rocz.) +Feliksa +Andrzej Nowak
08:00 Intencja Prywatna
08:00 +Marianna Mackiewicz (8mc)
17:30 +Zenon Kisielewski (1 rocz.)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Dzimitko Genowefa (1 rocz.)
PIĄTEK, 11 maja 2012
06:30 +Bronisław Bałulis
08:00 +Jerzy Pietranis (6 mc)
08:00 +Stanisław Delnicki
08:00+Józef +Stafania Święciccy
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Grażyna +Stanisław
17:30 +Antoni Palanis (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 12 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Władysław Derdzikowski (rocz.)
08:00 +Janina Biziewska (5 rocz.) i zm. z rodz. Gałażyn
08:00 +Mariusz Domański (14 rocz.)
16:00 Msza Święta za nowożeńców
17:30 +zm. z rodz. Jodzio
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 O błog. Boże, wiarę i opiekę MB Sejneńskiej
dla wychowawczyni i uczniów Bogu wiadomych
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 13 maja 2012
07:00 +Czesława +Józef (4mc) Koronkiewicz i ich
rodzice
08:30 +Zofia Moroz (greg)
10:00 +Lucjan Karłowicz (11 rocz.)
11:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
13:00 LT: +Witold +Bronisław +Tomasz z rodz. Żukowskich +Weronika +Józef z rodz. Senda
Krasnowo:
17:30 +Jan Grabowski i +Czesław Puczyłowski
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PONIEDZIAŁEK, 14 maja 2012
06:30 +Leokadia Chrulska +Waleria +Jan Korzenieccy
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Olgierd Kupstas i zm. z rodziny
08:00 +Mirosław Zadrożny (m-c od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Zofii Łabanowskiej w 85 rocz. urodzin
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
WTOREK, 15 maja 2012
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii Dudanowicz
w dniu imienin i dla całej rodziny
06:30 +Zofia Moroz (greg)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Zofii w dniu imienin
08:00 +Zofia +Katarzyna
08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
08:00 +Józef Choroszko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zofia +Józef Moroz
17:30 +Magdalena Grablun (6 rocz.)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
ŚRODA, 16 maja 2012
06:30 +Czesława Krzemińska
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Jana Winikajtis
08:00 +Franciszek +Bronisława +Justyn +Janina z
rodz. Macianis
08:00 +Mieczysław Staniewicz (12 rocz.)
08:00 +Zofia Moroz (greg)
08:30 LT: +Janina Luto (13 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Elżbiety i
Leszka w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Tadeusz Gilewski (9 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
CZWARTEK, 17 maja 2012
06:30 +Marianna (12 rocz.) +Edward Gasińscy
08:00 +Tadeusz Rasiul (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Moroz (4mc)
08:00 +Leon Werelicz (31 rocz.) +Zofia Marcinkiewicz
08:00 +Kazimiera +Bolesław z rodz. Tameckich
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (10mc)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
PIĄTEK, 18 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Helena Skrypko (7mc)
08:00 +Irena Baran (10 rocz.) (modl. wiernych:
podziękowanie i o błog. Boże i zdrowie dla
Jerzego Nazaruka)
08:00 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marty w dniu
urodzin
17:30 +Henryka Milewska
17:30 +Wacław Luto (19 rocz.)
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SOBOTA, 19 maja 2012
06:30 +Krzysztof Podolewski (25 rocz.)
08:00 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Antoni (17 rocz.) +Albina i zm. z rodz. Niewulis
08:00 +Zdzisław Milewski (7mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Stanisław +Adela Krakowscy +Stanisław
Wołyniec
17:30 +Zofia +Wincenty Szlaużyś i zm. z rodziny
NIEDZIELA VII WIELKANOCNA,
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 20 maja 2012
07:00 +Marian Luto (2 rocz.)
08:30 O błog. Boże i zdrowie dla Martyny w 2 rocz.
urodzin i dla rodziców
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (8mc)
11:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
13:00 LT: +Anna +Witalis Niewulis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Zofia Moroz (greg)
PONIEDZIAŁEK, 21 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Jarosław Szymański
08:00 +Jadwiga (9 rocz.) +Czesław Bronejko
08:00 +Tadeusz Supranowicz (4 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Piotr Rogucki (4mc)
17:30 +Józef Malinowski (12 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
WTOREK, 22 maja 2012
06:30 +Helena +Teofila +Bronisław +Aleksandra
+Dominika Konewko
08:00 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Helena Wołągiewicz
08:00 +Bronisława Andrulewicz (67 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Agnieszki w 18 rocz. urodzin
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
ŚRODA, 23 maja 2012
06:30 O zdrowie dla Heleny Krakowskiej
08:00 +Krzysztof Kowalewski (greg)
08:00 +Janina +Leon Sławińscy +Zofia Skupska
08:00 +Sabina Sienkiewicz (1 rocz.) +Wacław
08:00 +Witold Namiotko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Jan Miszkiel (14 rocz.)
17:30 +Anna +Katarzyna +Stanisław Nazarek
CZWARTEK, 24 maja 2012
06:30 +Zofia Moroz (greg)
08:00 O błog. Boże dla Zofii i Ireneusza w rocz. ślubu
08:00 Dziękczynno-błagalna
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy +Sławomir
Korzeniecki
17:30 +Bernardyna Karłowicz (4mc)
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17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Anna Idzikowska +Zofia +Hipolit +Zdzisław Wysoccy
PIĄTEK, 25 maja 2012
06:30 +Leokadia Jarzębowicz
08:00 +Zofia Moroz (greg)
08:00 +Monika Namiotko (10mc)
08:00 +Eugenia Winiewicz (4mc)
08:30 LT: +Donat Łatwis (9mc)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Janina Ambrosiewicz (12 rocz.) +Aleksander
17:30 +Władysława Sznejkowska
SOBOTA, 26 maja 2012
06:30 +Regina Ponganis (7 rocz.)
08:00 +Regina Andrejczyk (2mc) +Helena Gajdzińska
08:00 +Zofia +Antoni +Mirosław Sapiega
08:00 +Eugenia Kuklewicz
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Zofia Moroz (greg)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
17:30 +Wincenty (31 rocz.) +Helena Anuszkiewicz
17:30 +Jan Pieczulis (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,
27 maja 2012
07:00 +Zofia Moroz (greg)
08:30 +Aleksandra +Czesław
10:00 +Franciszka Luto (13 rocz.)
11:30 +Krzysztof Kowalewski (greg)
13:00 LT: +Olgierd i z rodz. Buraczewskich
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna Palanis (3 rocz.)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– w poniedziałek, 14 maja – święty Maciej,
apostoł, wybrany do grona Dwunastu na miejsce
Judasza. Jest on patronem między innymi budowniczych, kowali, cieśli, cukierników i rzeźników, także oręduje za małżeństwami pragnącymi
potomstwa;
– w środę, 16 maja – święty Andrzej Bobola,
kapłan i męczennik. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz.
Zyskał miano„łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku
został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych
tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa. Jego relikwie
znajdują się w kościele Ojców Jezuitów przy ulicy
Rakowieckiej w Warszawie.
– w sobotę, 26 maja – święty Filip Nereusz,
wychowawca młodzieży i opiekun chorych. Prośmy go, aby nas uwrażliwiał na potrzeby bliźnich; uczmy się też od niego nieść ludziom radość
i piękno.
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Ofiarodawcy na remont
(ciąg dalszy ze strony 10)

Ogórkis Mariusz Joanna, Sejny, Nowotki
Nowalscy Karol Jolanta, Sejny, Nowotki
Kosa Stanisław Dalicja, Sejny, 1 Maja
Nieszczerzewscy, Sejny, 1 Maja
Żukowska Janina, Sejny, 1 Maja
Żylińscy Witold Helena, Sejny, 1 Maja
Delniccy Piotr Beata, Sejny, 1 Maja
Majewscy Rajmund Halina, Sejny, 1 Maja
Myszczyńscy Ryszard Małgorzata, Sejny, 1 Maja
Kaufman Romuald Helena, Sejny, 1 Maja
Kaufman Andrzej Małgorzata, Sejny, 1 Maja
Kaufman Romuald Elżbieta, Sejny, 1 Maja
Miszkiel Józef Barbara, Sejny, 1 Maja
Szklarz Robert Jolanta, Sejny, 1 Maja
Koncewicz Ryszard Lucyna, Sejny, 1 Maja
Wróblewska Krystyna, Sejny, 1 Maja
Sojka Marian Regina, Sejny, 1 Maja
Panczenko Artur, Sejny, 1 Maja
Ginel Janina, Sejny, 1 Maja
Gryniewicz Wacław Czesława, Sejny, 1 Maja
Balewicz Józef Lucyna, Sejny, 1 Maja
Dalidonis Krzysztof Anna, Sejny, 1 Maja
Zackiewicz Wiesław Halina, ejny, 1 Maja
Tomkiewicz Ryszard Iwona, Sejny, 1 Maja
Tomkiewicz Marian Małgorzata, Sejny, 1 Maja
Czeszkiewicz Ryszard Renata, Sejny, 1 Maja
Pawlukowscy Daniel Agnieszka, Sejny, 1 Maja
Bykowska Sabina, Sejny, 1 Maja
Sokołowscy Aleksander Halina, Sejny, 1 Maja
Czerlanis Wioletta, Sejny, 1 Maja
Kaczanowscy Krzysztof Krystyna, Sejny, 1 Maja
Jurkiewicz Józef Aniela, Sejny, 1 Maja
Sawośko Tadeusz Lucyna, Sejny, 1 Maja
Luto Antoni Zofia, Sejny, 1 Maja
Luto Zbigniew Jolanta, Sejny, 1 Maja
Krupowicz Tadeusz Danuta, Sejny, 1 Maja
Niewulis Stanisław Zofia, Sejny, 1 Maja
Andrulewicz Krzysztof Anna, Sejny, 1 Maja
Radzewicz Grzegorz Bożena, Sejny, Akacjowa
Krejpcio Romuald Anna, Sejny, Topolowa
Porębny Tomasz Anna, Sejny, Broniewskiego
Rapczyńscy Marian Małgorzata, Sejny, Akacjowa
Moroz Zenon Anna, Sejny, Akacjowa
Roszko Stanisław Apolonia, Sejny, Emilii Plater
Dacz Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Zawadzcy Franciszek Agata, bSejny, Emilii Plater
Gulbierz Marian Helena,Sejny, Emilii Plater
Koronkiewicz Roman Zofia, Sejny, Emilii Plater
Zubowicz Józef Anna, Sejny, Emilii Plater
Maksimowicz Eugeniusz Alicja, Sejny, Parkowa
Kamińscy Andrzej Halina, Sejny, Parkowa
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Dar Boga
Każde powołanie jest darem Pana Boga. Dzisiaj
świat potrzebuje znaków Jego obecności, dlatego
módlmy się o powołanie kapłańskie. Niech nasza
modlitwa będzie wyrazem szczerej troski o świat,
który dziś może szczególnie potrzebuje dobrych
i świętych kapłanów .

Modlitwa o powołania:

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu Świata, prosimy
Cię pokornie przez Najświętsze Serce Twoje oraz
Niepokalane Serce Matki Twej Maryi, abyś owczarni swojej, Pasterzu Wieczny, nie opuszczał w jej uciskach, lecz wzbudził na nowo w Kościele Świętym
tego Ducha, którego tak hojnie wylałaś na swoich
apostołów. Wezwij prosimy, jak najwięcej osób do
stanu kapłańskiego, misyjnego i zakonnego. Tych,
zaś których wybierzesz i powołać raczysz, niech
ożywia gorliwość o chwałę Twoją i zbawienie dusz,
uświęca łaska i cnota, a Duch Twój wzmacnia we
wszystkich przeciwnościach. Jezu daj nam kapłanów i osoby zakonne według Sera Tego.
Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, y Cię nasz odkupicielu, daj nam
wielu świętych kapłanów. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
(wybrała Jadwiga)

Patron
strażaków

„Uznajcie w tym wielką dobroć Pana, że nam
obrońcę dał Floriana” - te słowa z dawnej pieśni ku
czci św. Floriana przypominają, jak ważnym dla nas
jest on orędownikiem w czasie klęsk żywiołowych,
zwłaszcza pożarów. Wspominając św. Floriana,
najpierw myślimy o nim jako patronie strażaków,
którego przez wieki wzywano o pomoc w czasie
pożogi i do którego zanoszono prośby, by do takich nieszczęść nie dochodziło. Nie tylko w Polsce
nieomal w każdym kościele znajduje się obraz
albo figurka św. Floriana, a nadto poświęca się mu
przydrożne kapliczki, by bronił siedzib ludzkich
przed ogniem i wysoką wodą.
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