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MOC SŁOWA
Niedziela X Zwykła – 10 czerwca 2012
Mk 3,20-35

J

ezus przyszedł z uczniami swoimi do domu,
a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy,
wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w
Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma
Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca
złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił
im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać
szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest
skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli
dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał
przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie
może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie
może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom
jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie
grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił
przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc
na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu
powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze
pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest
moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na
siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka
i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką”.
Refleksja niedzielna:
Kościół – czy to katolicki, czy ewangelicki, czy
prawosławny czy każdy inny – musi uznać, że jedyną
jego miarą może być tylko Jezus Chrystus. Paweł
Apostoł mówi o jednym fundamencie: „Fundamentu
bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który
jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor
3,11). Sens jest jednak podobny.
Wolno budować tylko na fundamencie, nie poza
nim. Takie może być też jedynie trwałe znaczenie
wszystkich autentycznych reform Kościoła, jakie
podejmowano, podejmuje się czy będzie się podejmowało w jego dziejach. Tylko wtedy mają one sens
i uzasadnienie. Zasada ta dotyczy także wszystkich
ruchów odnowy. Miarą i reform, i ruchów odnowy,



ale i sporów, i podziałów nie mogą być ani finanse,
ani dogmaty, ani nasze modlitwy, ani nasze zamiary i
osiągnięcia w budowie Kościoła, ale jedynie Chrystus
i Jego Duch, który pochodzi od Boga. Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi jest niepodzielny. „Oto moja
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi
jest bratem, siostrą i matką” – to Jego Kościół. Zapewne czasami Chrystus dobrodusznie się uśmiecha,
widząc nasze starania budowania „prawdziwego”
Kościoła, ale czasami z tego powodu ubolewa. On,
który żył w wielu, zdawałoby się nienaruszalnych,
granicach, które jednak niekiedy z taką łatwością
przekraczał, oczekuje nie tyle naszego podziwu, co
naśladowania. Trzeba przekraczać granice, a nie je
mnożyć, bo „dom wewnętrznie skłócony nie może
się ostać”.

Niedziela XI Zwykła – 17 czerwca 2012
Mk 4,26-34

J

ezus powiedział do tłumów: „Z królestwem
Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w
nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło,
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy
stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp,
bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy;
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta
i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą
się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach
głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś
objaśniał wszystko swoim uczniom.
Refleksja niedzielna:
Czy królestwo Boże przychodzi samo z siebie?
Dzisiejsza Ewangelia zdaje się coś takiego sugerować. Ale uwaga! Ewangeliczny „ktoś”, zapewne rolnik, najpierw przygotował ziemię do siewu, oczyścił
z zielska, posiał ziarno, wybierając na siew najodpowiedniejszą pogodę. Dopiero potem odpoczął
i zaufał Bogu. Zresztą nie pozostało mu nic innego.
Nie wszystko zależy od niego. Nawet dzisiaj. Trzeba
-powiedzmy - czekać na deszcz. „Przesiadywanie
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tam nic nie da!” - powiadała mama zawsze, gdy jako
dziecko siadywałem przy mojej grządce kwiatów
i niecierpliwie przyglądałem się delikatnym kiełkom,
które wprawdzie wychodziły z ziemi, ale jakoś niepostrzeżenie i ślamazarnie. „Nie urosną szybciej!” – dodawała. Królestwo Boże rośnie jakby samo z siebie,
gdy zrobimy wszystko, żeby mogło zapuścić korzenie,
l możemy być spokojni. Wyrośnie, rozrośnie się, nastaną żniwa. Często nigdy się nie dowiemy, czy Bóg
przed młodym człowiekiem, za którego się modliliśmy, wyważy otwarte drzwi, czy Bóg wzbudzi nową
nadzieję w ubogich, dla których składaliśmy swoje
skromne datki. Mimo tej niewiedzy nie ma żadnego
powodu, by tego zaprzestać, upomina nas i zarazem
zachęca Jezus: „Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak”.

Kogo Bóg kocha – krzyżyki mu daje,
Ten, kto je znosi – szczęśliwym zostaje,
Mocno w to wierzyć człowiekowi trzeba,
Że bez krzyżyków nie pójdzie do nieba,
I któż mnie w nieszczęściu ratować może,
Chyba Twa łaska o mój wieczny Boże,
Choć mnie w nieszczęściu każdy odstępuje,
Przecież Twa łaska mną się opiekuje.
Boże mój Boże litościwy Panie,
Ach za me grzechy płakać łez nie stanie,
Daj mi łaskę, bym tu pokutował,
I serdecznie za wszystko żałował.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 10 czerwca 2012
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
Oktawa Bożego Ciała
Taca na Seminarium Duchowne w dekanacie Sejny
PONIEDZIAŁEK, 11 czerwca 2012
wsp. św. Barnaby Apostoła
Słowo Boże: Dz 11,21-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
Oktawa Bożego Ciała
WTOREK, 12 czerwca 2012
wsp. bł. Antoniego Nowowiejskiego, Marianny
Biernackiej i 108 Tow. Męcz. II wojny światowej
Słowo Boże: 1Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
Oktawa Bożego Ciała. Rocznica 47. Święceń Kapłańskich ks. Kan. Edwarda Sadkowskiego
ŚRODA, 13 czerwca 2012
wsp. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK
Słowo Boże: 1Krl 18,20-39; Mt 5,17-19
Oktawa Bożego Ciała
CZWARTEK, 14 czerwca 2012
wsp. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
Słowo Boże: 1Krl 18,41-46; Mt 5,20-26
Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo wianków z kwiatów i ziół, jak również małych
dzieci. Dzień Świętości Kapłańskiej na Wigrach.
PIĄTEK, 15 czerwca 2012
Urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa
Słowo Boże: Oz 11,1.3-9; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37
Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów.
Dzisiaj post nie obowiązuje.
SOBOTA, 16 czerwca 2012
wsp. Niepokalanego Serca NMP
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Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 17 czerwca 2012
Słowo Boże: Ez 17,22-24; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Sakrament Bierzmowania młodzieży naszej Parafii
PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2012
Słowo Boże: 2Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42
WTOREK, 19 czerwca 2012
wsp. św. Romualda, opata
Słowo Boże: 2Krn 18,25-34; Mt 5,43-48
Rocznica 17. Śmierci ks. prałata Stanisława Rogowskiego
ŚRODA, 20 czerwca 2012
Słowo Boże: 2Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy
CZWARTEK, 21 czerwca 2012
wsp. św. Alojzego Gonzagi, zak
Słowo Boże: Syr 48,1-14; Mt 6,7-15
PIĄTEK, 22 czerwca 2012
wsp. św. Jana Fishera, bpa i Tomasza More’a, męcz
Słowo Boże: 2Krl 11,1-4.9-20; Mt 6,19-23
SOBOTA, 23 czerwca 2012
Słowo Boże: 2Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
Dzień Ojca. Rocznica konsekracji biskupiej Bpa
Romualda Kamińskiego
NIEDZIELA. UROCZ. NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA, 24 czerwca 2012
Słowo Boże: Iż 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Sakrament
marnowanych szans

M

imo ignorancji, z jaką młodzież nierzadko
podchodzi do sakramentu bierzmowania,
ani proboszczowie nie wahają się przedstawiać kandydatów do bierzmowania, ani biskupi
– bierzmować. I dobrze, bo zasada„jakie życie, taki
sakrament” nie musi się sprawdzać.
Bierzmowanie bywa nazywane sakramentem
pożegnania z Kościołem, i to z uroczystym błogosławieństwem biskupa! Co zrobić, by to zmienić?
Żeby porozmawiać z kandydatami do bierzmowania, odwiedzam kościoły św. Michała w Warszawie
i św. Trójcy w Ząbkach, gdzie do sakramentu, jak
zresztą w wielu parafiach o tej porze roku, przygotowują się młodzi ludzie. Zatrzymuję na progu
kościoła grupę licealistów. Do sakramentu przystąpią za kilkanaście dni.
– Dlaczego tu jesteście?
P.: Bo nie chcę mieć w przyszłości problemów ze
ślubem lub byciem ojcem chrzestnym.
A.: Żeby być umocnionym Duchem Świętym, dostać Jego dary i je w sobie rozwijać.
K.: Bo jak nie będę chodziła, to mi ojciec zrobi
„szlaban” na Internet.
– Kim jest dla Was Duch Święty?
Większość: ???
W.: Kimś, kto umacnia nas w wierze
P.: Pośrednikiem między mną Jezusem?
A.: Jedną z osób Trójcy Świętej. Bogiem, który
umacnia w człowieku jego wiarę.
– W czasie przygotowań do bierzmowania
musieliście chodzić na roraty, regularnie się
spowiadać, uczestniczyć w nabożeństwach,
drogach krzyżowych. To trudne?
S.: To zależy, czy ktoś robił to już wcześniej. Jeśli to
się robi tylko dla stempla, to jest ciężko.
– Zamierzacie tym praktykom być wierni
po bierzmowaniu?
Większość: ???
C.: Zobaczymy.
– Macie wsparcie, choćby modlitewne, w
waszych domach lub środowiskach?
Większość: ???
S.: Moja babcia modli się za mnie
A.: Ja z kolegą należę do wspólnoty oazowej, która
modli się za nas.
C.: Nic o tym nie wiem (śmiech).
– Jak wybieraliście świadków?



S.: Ja wybrałem przyszłą żonę.
A.: Wybrałem kolegę ze wspólnoty, którego już
wcześniej często prosiłem o modlitwę.
K.: Poprosiłam żonę mojego brata.
C.: Zaproponowałem kumplowi.
– Miało znaczenie to, czy chodzi do kościoła?
C.: A chodzi?
S.: Gdybym miał wybrać osoby naprawdę praktykujące, musiałbym poszukać poza rodziną i najbliższym towarzystwem.
– Jakie wybraliście imiona do bierzmowania?
P.: Michał
B.: Klaudiusz
S.: Franciszek
– Kim jest św. Michał?
P.: Nie wiem.
– A Klaudiusz?
B.: Kurcze. Jeszcze wczoraj wiedziałem.
S.: Święty Franciszek wyrzekł się bogactwa i rozdawał je biednym. To mnie w nim ujmuje.
– Dlaczego po bierzmowaniu wiele osób
zapomina o Kościele i praktykach religijnych?
W.: Bo się musi uczyć (śmiech).
S.: Ja mam już 23 lata, ale pamiętam, że gdy miałem
16–17 lat, to myślałem głównie o zabawie. Zawsze
byli koledzy, dziewczyny, towarzystwo… Teraz
podchodzę do tego bardziej świadomie.
P.: Jak się ma 16–19 lat, to nie chodzi się w niedziele
do kościoła, bo się odsypia imprezy.
– Czego się spodziewacie lub oczekujecie po
bierzmowaniu? Co ono w waszym życiu zmieni?
K.: Niczego się nie spodziewam.
A.: Duch Święty zadziała, jak chce.
C.: Zobaczymy.
S.: Mam nadzieję, że moja wiara będzie mocniejsza.
B.: Co ma być, to będzie.
P.: Nie zastanawiałem się nad tym.
Komu Ducha Świętego?
Powyższa rozmowa, zdaniem komentujących
ją księży typowa, wskazuje na motywy i świadomość młodych ludzi, z jaką przystępują do„widzialnego znaku niewidzialnej rzeczywistości”, czyli
sakramentu bierzmowania. Jego celem, jak naucza
Kościół (KKK 1285; KPK kan. 897), jest wprowadzanie w dojrzałość chrześcijańską przez ściślejsze
związanie się z Kościołem, ubogacenie Duchem
Świętym i – jako konsekwencja – stawanie się
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
Zobaczyć Ziemię Świętą – o tym marzy wielu,
ale nie zawsze marzenia się spełniają.
Moje się spełniło.
15 dniowa pielgrzymka zaprowadziła nas do
miejsc związanych przede wszystkim z życiem Jezusa i Apostołów, ale też Mojżesza, Jana Chrzciciela,
świętej Rodziny, króla Dawida, św. Piotra, Łazarza.
Stopy nasze stanęły w takich niezwykłych
miejscach jak Góra Oliwna, Góra Ośmiu Błogosławieństw, Góra Synaj, Góra Nebo, odpoczywaliśmy
pod Sykomorą Zacheusza, widzieliśmy pustynną
Górę Kuszenia.
Byliśmy w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w
Wieczerniku na Górze Syjon, modliliśmy się w innych
kościołach Jerozolimy, Betanii, Nazaretu, Betlejem.
Płynęliśmy po malowniczym Jeziorze Galilejskim, słuchając Ewangelii św. Mateusza o uciszeniu
burzy. Nocą wspinaliśmy się na Synaj, by o wschodzie słońca uczestniczyć w Eucharystii.
Stąpaliśmy po Ziemiach Biblijnych. Szliśmy po
śladach Mojżesza, który tędy podążał do Ziemi

świadkiem Chrystusa. Tymczasem osiąganie „dojrzałości chrześcijańskiej” nie jest pierwszym, wymarzonym celem ani młodych ludzi, ani nawet ich
rodziców. Więź z Kościołem zanika. Darów Ducha
Świętego nie widać. A bierzmowani zamiast głosić
Chrystusa i bronić wiary, wstydzą się jej. Zdarzają
się oczywiście chlubne wyjątki, które świadomie
dążą do pogłębiania wiary, ale tych jest zdecydowana mniej-szość. Dlaczego tak się dzieje?
– Świadomość działania Ducha Świętego,
Jego mocy, która uzdalnia do ewangelizacji, do
życia chrześcijańskiego czy pogłębionego życia
sakramentalnego lub modlitewnego jest niestety znikoma! – tłumaczy ks. Przemysław Macios,
odpo-wiedzialny za duszpasterstwo młodzieży
w diecezji warszawsko-praskiej. Istotnie trudno
oprzeć się wrażeniu, że katecheza o Duchu Świętym do świadomości wiernych przebija się bardzo
opornie, a uroczystość zesłania Ducha Świętego
schowa-na jest w głębokim cieniu, w ukryciu za
uroczystością zmartwychwstania Pana Jezusa czy
Bożym Narodzeniem. Wiedza o początku działalności publicznej Kościoła leży! Wielu kapłanów ma
świadomość tego, że wołanie Jana Pawła II: „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
odbija się echem, ale po pustych ulicach.
Może z naszą młodzieżą będzie inaczej? Oby.
Czas pokaże.

Obiecanej. Kroczyliśmy śladami cierpiącego Zbawiciela – Drogą Krzyżową prowadzącą wąskimi
uliczkami Starego Miasta Jerozolimy.
W Kanie Galilejskiej sześć par małżeńskich odnowiło przysięgę małżeńską, a stojąc w wodach
rzeki Jordan przeżyliśmy odnowienie Sakramentu
Chrztu świętego.
Nieśliśmy w sercach różne intencje – te głośno
wypowiedziane i te zapisane głęboko na dnie serca.
Wszędzie towarzyszyło nam Pismo Święte, którego odpowiednie fragmenty były przywoływane przez
przewodnik Alicję, przez księdza Proboszcza.
Codzienna Eucharystia w miejscach niezwykłych: na Górze Oliwnej z widokiem na Jerozolimę, na Górze Ośmiu Błogosławieństw pod starym
drzewem platanu, o wschodzie słońca na Synaju,
w Grocie Betlejemskiej, gdzie śpiewaliśmy kolędy; codzienne podsumowania przeżytego dnia
czynione przez księdza Proboszcza, codzienna
Modlitwa poranna dostarczały nam głębokich
przeżyć duchowych, umacniały w wierze, bogaciły wewnętrznie.
Wiele miejsc, zdarzeń, wiele przeżyć! Trzeba to
uporządkować, utrwalić w albumach, opisać, dzielić
się radością uczestnictwa w pielgrzymowaniu po
miejscach świętych, bo dotknęliśmy ich sercem.
Wróciliśmy bogatsi o nową wiedzę biblijną, o
nowe przeżycia duchowe, może silniejsi, może lepsi, bardziej umocnieni w wierze, gotowi świadczyć:
Byłem tam, widziałem, dotknąłem, przeżyłem…
Cdn. Renia M.

Radek Molenda (wyszperane w sieci)

Nr 85/2012



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

Bierzmowanie
czyni nas świadkami Chrystusa
Sakrament bierzmowania utwierdza
i pieczętuje to, co tajemniczo zaistniało w
was w czasie chrztu; gdy staliście się w pełni
dziećmi Boga i znaleźliście się w zasięgu
Jego zbawczej miłości. Nie tylko w kręgu miłości, którą okazuje On każdemu stworzeniu
jako Stwórca; także w zasięgu szczególnej
miłości okazywanej każdemu człowiekowi w
Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu.
Po namaszczeniu czoła krzyżmem
wchodzicie w szczególne relacje z Panem
Jezusem. Zostaliście uroczyście konsekrowani, aby być Jego świadkami w Kościele
i w świecie. On was potrzebuje! Chce was
zaangażować jako mocnych, szczęśliwych,
wspaniałomyślnych chłopców. To samo od
nosi się do dziewcząt. Na tej niezawodnej
drodze możecie Mu ofiarować swoje oddanie i serca, siebie samych – całkowicie. Wasz
stosunek wobec innych ukazuje to, jak odnosicie się do siebie samych. Jeśli będziecie
dobrymi, odpowiedzialnymi, gotowymi do
poświęcenia się dla innych i lojalnymi sługami Ewangelii – to okażecie się dobrymi
świadkami Chrystusa. Jeśli jednak będziecie
słabi, wówczas zasłonicie sobą Chrystusa,
nie będziecie go szanować.
Tak więc zostaliście powołam do wzniosłego zadania: by być prawdziwymi, dojrzałymi chrześcijanami. Poprzez bierzmowanie
uzyskujecie chrześcijańską dojrzałość. Ten
sakrament wymaga od was odpowiedzialności, która nie jest oczekiwana od małych
dzieci. Dziecko nie jest jeszcze panem siebie,
swoich czynów, swego życia. Dorosły natomiast osiągnął już odwagę dokonywania
wyborów na własną odpowiedzialność. Wie,
że ponosi konsekwencje za swoje czyny.
Zdał wewnętrzną maturę i jest gotów płacić
osobiście. Może decydować o sobie samym,
realizować życie według własnych planów.
Wie również, że lepiej jest ofiarować miłość,
aniżeli ją tylko przyjmować.



„Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziem

Przyjdź Du
Chrystus Zmartwychwstały i powracający do
Ojca nie zostawił nas sierotami, umacnia nas Duchem
Świętym, Duchem miłości i
męstwa. Jezus posyła nam
Ducha takiego- czego On
sam nas nauczył. Duch
Święty czyni nas zdolnymi do odkrycia wiernego
wypełnienia naszego osobistego powołania. Dzieje
się to, gdy znajdujemy czas
dla Jezusa i dajemy się prowadzić Jego Duchowi i gdy
pozwolimy temu Duchowi
przemieniać nasze serca,
aby stały się miłujące i ofiarne i powinniśmy otworzyć
się na mądrość Bożą, która
jest tajemnicza i ukryta, to
Duch Święty nieustannie
przynagla nas do budowania więzi z Bogiem przez
modlitwę i sakramenty
święte i On właśnie pragnie działać w naszym życiu
i pokazać nam, gdzie popełniamy błąd i wzbudzić w
nas poczucie winy i skłonić
nas do skruchy i nie chce
nas potępiać- lecz obmyć w miłosierdziu Boga i napełnić nas Jego Miłością, gdyż Jezus nas kocha i nigdy
się nami nie zniechęca ale wszystko po to, aby nas
skłonić do postawienia Jezusa na pierwszym miejscu,
do przestrzegania Jego przykazań i życia Miłością we

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Święte

Duchu Święty proszę cię o dar mądrości do lepszeg
O Dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha taje
O Dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasa
O Dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
O Dar męstwa, aby żadne bojaźni ani względy ziem
O Dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Ma
O Dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźni ani względy
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mi, tej ziemi” – Jan Paweł II (Warszawa 1979 r.)

chu Święty
wszystkich sytuacjach naszego codziennego życia.
Żyjemy w świecie,
który zachęca nas do kierowania się zupełnie innym
duchem, duchem egoizmu,
duchem przewrotności
i okrucieństwa, wobec
słabszych duchem mody
i materializmu. Duch tego
świata obiecuje nam łatwe
życie i szczęście jest to duch
pokusy i pożądania.
Chrześcijanin jest
powołany do kierowania
się Duchem Jezusa, Jego
Duch Święty wyzwala nas
z grzechu i naiwności oraz
odsłania nam głębię naszego powołania i naszej
przyszłości.
Błogosławiony Jan Paweł II zachęca nas wszystkich abyśmy nie przestali
prosić Boga o niezbędne
światło i pomoc oraz wzywał nas do otwarcia serc
do natchnienia Ducha
Świetego w każdej chwili
codzienności.
Nie zapominajmy, że
Duch Święty pragnie nas napełnić swoimi darami,
dzięki którym każdy z nas młodszy i starszy, chory
czy zdrowy może przyczynić się do odnowy „tej ziemi”- swojej rodziny, Ojczyzny i Kościoła, tylko należy
otworzyć swe serce na Jego działanie.

ego – którą polecił Mu ojciec.

go poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
emnic wiary świętej.
adami tejże wiary.
y i u Ciebie ją zawsze znajdował.
mskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
ajestatowi z synowską miłością.
y ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
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MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana
Część 6:
Wyznanie wiary
i Modlitwa wiernych
W niedziele i święta po Ewangelii i kazaniu dajemy wyraz naszej wiary. Stojąc, wypowiadamy albo śpiewamy prawdy naszej
wiary, Credo. Łacińskie słowo „credo” znaczy
po prostu „wierzę”. W Credo zestawia się najważniejsze prawdy naszej wiary. Ale wiara nie
jest tylko zbiorem prawd, ale także uwielbieniem Boga i okazywaniem Mu wdzięczności
za wszystkie Jego zbawcze dzieła. Po Credo
następuje Modlitwa wiernych (powszechna).
Najpierw kapłan wypowiada wprowadzające
do niej słowa. Potem poszczególne prośby
odczytuje (śpiewa) sam kapłan albo diakon,
lektor bądź wierni. Po każdej prośbie zgromadzeni wypowiadają (śpiewają) błagalne
wezwanie, na przykład: „Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!”
Czy wiadomo już...
że dawniej noszono długie szaty?

Tak, tunikę i togę. Dopiero Germanowie wprowadzili w zachodnich krajach basenu Morza
Śródziemnego modę noszenia spodni i koszul,
która przyjęła się i trwa do dziś. W liturgii nadal używano jednak dawnych ubiorów, które
z czasem przybierały coraz bardziej uroczystą
i wspaniałą formę.
Alba: Od łacińskiego słowa „albus”, czyli „biały”.
Podstawowa szata wszystkich, którzy pełnią
funkcje liturgiczne w prezbiterium, jest koloru
białego, który nawiązuje do szaty chrzcielnej.
Alba jest długą, sięgającą kostek, białą szatą.
Cingulum: Podobny do sznurka pasek, którym
przewiązuje się albę.
Humerał: Prostokątna chusta, okrywająca ramiona i szyję kapłana, który zakłada ją przed
obleczeniem alby.
Stuła: Stuła, przypominająca szal, jest znakiem
urzędu kapłańskiego. Kapłan nosi ją na szatach
liturgicznych (na albie albo komży) albo pod
nimi (pod ornatem).
Ornat: Wierzchnia szata kapłana bez rękawów z
wycięciem na głowę (powstała z płaszcza rzymskiego).
Komża: Biała wierzchnia szata sięgająca do bioder albo kolan.
Sutanna: Czarna, długa do kostek suknia z niskim stojącym kołnierzem, zapinana z przodu
na rząd małych guzików.
Welon: Chusta, którą zakrywa się dłonie, na
przykład, gdy niesie się monstrancję.



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. Andrzej Dzimitko, kawaler, Sztabinki, Parafia tutejsza i Anna Gryguć, panna, Sejny, Parafia
tutejsza.
2. Szymon Żukowski, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Iwona Katalska, panna, Stary Folwark,
Parafia Wigry.
3. Dariusz Piwowarski, kawaler, Żegary, Parafia tutejsza i Sylwia Janczulewicz, panna, Żegary,
Parafia tutejsza.
4. Artur Szczuchniak, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Aleksandra Bedryk, panna, Lębork, Parafia św. Jakuba Apostoła.
5. Piotr Czeszkiewicz, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Daria Nowacka, panna, Bosse, Parafia
Berżniki.

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

Sakrament małżeństwa:
26/05/2012
Marta Motuk i Tomasz Wodecki

Sakrament Chrztu Świętego:

27/05/2012 – Emilia Tomkiewicz, Anna Werelich

Odeszli do wieczności:

Helena Pankiewicz, Sejny (l. 76) zm. 24/05/2012
Stanisław Buchowski, Sejny (l. 55) zm. 26/05/2012
Wincenty Aleksa, Burbiszki (l. 80) zm. 27/05/2012
Helena Krejczman, Sejny (l. 90) zm. 30/05/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 1691 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie)
na sumę 126 100 zł. W tej liczbie są również
ofiarodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali
sukcesywnie listę ofiarodawców.
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,Sejny, 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
Makowscy Robert Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkun Romuald Renata,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Piotr Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Luto Józef Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Tadeusz Marianna,Sejny, W. Polskiego
Zdancewicz Wojciech Marta,Sejny, W. Polskiego
Kozłowscy Sławomir Renata,Sejny, W. Polskiego
Czokajło Jan Wioletta,Sejny, Wojska Polskiego
Kamińscy Antoni Zofia,Daniłowce
Makowscy Ryszard Grażyna,Daniłowce
Wołyniec Maria,Sejny, Pl. Św. Agaty
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty
Bernecka Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty
Bobrowscy Józef Helena,Sejny, Pl. Św. Agaty
Zianowicz Karol Alicja,Sejny, Pl. Św. Agaty
Wichert Robert Ewa,Sejny, Pl. Św. Agaty
Daniłowicz Alicja,Sejny, Pl. Św. Agaty
Ziniewicz Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Tałandzis Jan Maria,Dusznica
Kamińscy Ryszard Teresa,Sejny, W. Polskiego
Myszczyńscy Jarosław Renata,Babańce
(cd - na stronie 11)
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Ewangelia dzisiejsza przypomina, że w każdym grzechu, zwłaszcza w grzechu nienawiści, obok
ludzkiej złości działa także szatan, ojciec wszelkiego kłamstwa i gniewu. A zatem czuwajmy,
byśmy nie ulegli jego pokusom.

2

Przeżywamy oktawę Bożego Ciała, czyli osiem dni uroczystych obchodów święta Eucharystii.
Codziennie gromadzimy się na Eucharystii wieczornej i procesji z Najśw. Sakramentem. Zapraszamy codziennie – do czwartku włącznie, kiedy to będzie uroczyste zakończenie oktawy z poświęceniem
wianków z kwiatów i ziół (przygotujmy je piękne, kolorowe, pachnące i przynieśmy do kościoła) oraz
błogosławieństwem dzieci. Gromadźmy się jak najliczniej wokół Eucharystii, bo ona jest fundamentem
naszego chrześcijańskiego życia i źródłem naszej duchowej siły.

3

Kulminacją obchodów czerwca, miesiąca poświęconego czci Boskiego Serca Pana Jezusa, jest
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej ustanowienia pragnął sam Jezus, by przez to
zmobilizować ludzi do wyrażenia żalu za grzechy nasze i całego świata. Odpowiedzmy całym sercem
na tę prośbę Pana. Szczególnie uroczysta będzie wieczorna Msza św. z nabożeństwem czerwcowym
i aktem poświęcenia rodzin Najśw. Sercu Pana Jezusa, albo też wybierzmy udział we Mszy św. przed
południem 6.30 lub 8.00. Dzisiaj post piątkowy nie obowiązuje z uwagi na uroczystość.

4

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wyznaczona jako Światowy Dzień Modlitw
o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy tego dnia o modlitwach zwłaszcza za tych księży, z których posługi sakramentalnej korzystamy i którzy są naszymi przewodnikami na drodze do zbawienia.
Spotkanie formacyjne, tzw. Dzień Świętości Kapłańskiej kapłanów naszej diecezji będzie 14 czerwca
na Wigrach.

5

W sobotę po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa przypada wspomnienie Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny. Uczcijmy Tę, która jest wzorem miłości do Boga i ludzi. Niech
zwycięża w nas miłość, którą przybliża nam Niepokalane Serce Maryi.

6

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św., a w niedzielę o godz. 17.00.
Uczestnicząc w nich, modląc się wspólnie słowami litanii do Serca Pana Jezusa, powiększajmy
chwałę Bożą.

7

Niedziela Jedenasta Zwykła w Ciągu Roku przybliża nam w Ewangelii umiejętność czekania
razem z Panem aż do czasu żniwa i jest to wyraz chrześcijańskiej cierpliwości. Jest to postawa
trudna, ale taka jest natura królestwa Bożego, które wzrasta niewidocznie i dojrzewa powoli. Zaufajmy
Bogu, bo On wie, co czyni.

8

W przyszłą niedzielę, 24 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość narodzenia świętego Jana
Chrzciciela. Jest on jedynym świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w
liturgii Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
– w poniedziałek, 11 VI – święty Barnaba Apostoł, bliski współpracownik świętego Pawła;
– w środę, 13 czerwca – święty Antoni z Padwy, franciszkanin, znakomity nauczyciel Ewangelii.
Żył na początku XIII wieku. Jest patronem dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic,
ubogich, podróżnych, poszukujących ludzi i rzeczy zaginionych;
– w czwartek, 14 czerwca – błogosławiony Michał Kozal, męczennik obozu w Dachau;
– w piątek, 15 czerwca – błogosławiona Jolanta, zakonnica. Do zakonu wstąpiła po śmierci
męża, księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i wychowaniu dzieci. Wraz ze swoim mężem fundowała klasztory franciszkańskie oraz opiekowała się biednymi.
– w czwartek, 21 czerwca – święty Alojzy Gonzaga, jezuita, oddany całym sercem posłudze
chorym. Polecajmy mu w modlitwie ludzi chorych i cierpiących.
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Intencje mszalne 10–24.06.2012 r.
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 10 czerwca 2012
07:00 Za parafian
08:30 O błog. Boże i miłość dla Iwony i Sylwestra
Jasińskich w 1 rocz. ślubu
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów Haliny i Wacława Jatkowskich w 50 rocz. ślubu
11:30 +Krzysztof Brzozowski (7 rocz.) +Izydor
13:00 LT: +Anna (3 rocz.) +Jan (13 rocz.) Grudzińscy
Krasnowo: +Jan Bazylewicz (greg)
17:30 +Helena Koneszko (4 rocz.) +Wacław +Stanisław
PONIEDZIAŁEK, 11 czerwca 2012
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 Dziękczynna za otrzymane łaski
08:00 +Jerzy Pietranis (7mc)
08:00 +Wacław Kamiński (10 rocz.)
17:30 Dziękczynno-błagalna za 36 lat życia
17:30 +Piotr Czarkowski (1 rocz.)
17:30 +Stanisława (10 rocz.) +Antoni Paszkiewicz
WTOREK, 12 czerwca 2012
06:30 +Antoni Mielech
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Dariusza i rodziny
08:00 +Józef +Marianna Malinowscy
17:30 O błog. Boże dla Kółka Różańcowego św.
Franciszka i wieczność dla zmarłych
17:30 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
ŚRODA, 13 czerwca 2012
06:30 +Antoni Okulanis
08:00 O błog. Boże w życiu i posłudze kapłańskiej
dla ks. Bernarda w dniu urodzin
08:00 +Antoni Grażulewicz
08:00 +Antoni +Marianna +Lucjan i z rodz. Staśkielów
08:30 LT: +Antoni Niewulis +Jerzy +Marianna
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
17:30 +Antoni +Jadwiga Cieślukowscy
17:30 +Magdalena +Jan i z rodz. Sidorów
CZWARTEK, 14 czerwca 2012
06:30 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Stefan +Henryk Sawiccy
08:00 +Gabriela +Teresa +Wacław i z rodz. Korzun
08:00 +Eugenia Sznejderowska z domu Poźniak
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Krystyny
17:30 +z rodz. Milanowskich +Aniela +Izydor
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
PIĄTEK, 15 czerwca 2012
Urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)

10

08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Helena Fiedorowicz +Helena Kordowska
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Heleny i Mieczysława Pachutko w 60 rocz. ślubu
17:30 O zdrowie dla Beaty
17:30 +Stanisław Bizio (3 rocz.)
SOBOTA, 16 czerwca 2012
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 +Regina Andrejczyk (3mc)
08:30 LT: +Vincas Leończyk (75 rocz.)
09:00 +Alina Teresa Sienkiewicz (3 księży)
10:00 LT: Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Wałukanisów z Jenorajścia
14:00 Zjazd Maturzystów z okazji 20-lecia ukończenia Technikum Rolniczego
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Elżbiety Dochód w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Aliny Pietrewicz
w dniu imienin
17:30 +Marianna +Bronisław Sojka
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 17 czerwca 2012
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
08:30 +Antonina +Józef Rybczyńscy i zm. z rodziny
10:00 +Józef Żytkowski (30 rocz.) +Władysława
Kaszkiel (2 rocz.)
11:30 +Stanisława Moroz (5mc)
13:00 LT: +Józef Masianis (8 rocz.) +Danuta Pieczulis (4 rocz.) +Bronisław (11 rocz.)
Krasnowo: +Jan Bazylewicz (greg)
18:00 O dary Ducha Świętego dla młodzieży bierzmowanej
18:00 O błog. Boże i miłość dla Izabeli i Roberta w
6 rocz. ślubu
18:00 +Agnieszka Staśkielunas (11mc)
PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2012
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej, mądrość i szczęście w życiu Zdzisława
08:00 +Helena Skrypko (8mc)
08:00 +Dorota Andrulewicz (19 rocz.)
17:30 +Henryka Milewska
17:30 +Lucjan Karłowicz
17:30 +Grzegorz Matan (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 19 czerwca 2012
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 +Joanna +Zygmunt Kondraccy
08:00 +Stefan +Władysława Palanis i ich rodzice
08:00 +Henryk Miszkiel (3 rocz.) +Felicja Seroczyńska (14 rocz.)
17:30 +Marta Staniewicz
SIEWCA

17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel +Stanisława
+Wacław Jatkowscy
17:30 +Zygmunt Kuczyński (2mc)
ŚRODA, 20 czerwca 2012
06:30 Za parafian
08:00 +Tadeusz Rasiul (2mc)
08:00 +Zofia +Weronika Rutkowskie
08:00 +Jan Keller i jego rodzice
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
17:30 +Józef Żytkowski (30 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Zdzisław Milewski (8mc)
CZWARTEK, 21 czerwca 2012
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Emilii Wowak
08:00 +Antoni +Eugeniusz i zm. z rodz. Sienkiewiczów
08:00 +Monika Namiotko (11mc) +Witold (2mc)
17:30 +Bernardyna Karłowicz (5mc)
17:30 +Jan Milewski (3 rocz.)
PIĄTEK, 22 czerwca 2012
06:30 +Zofia Wala (4 rocz.)
08:00 +Janina +Stanisław Piotrowscy
08:00 +Antoni Maciukanis (4 rocz.)
08:00 +Józef Sikorski i jego rodzice +Stefania +Ludwik Jakubowscy
08:30 LT: Donat Łatwis (10mc)
17:30 O błog. Boże i miłość dla Iwony i Andrzeja
w 10 rocz. ślubu
17:30 +Piotr Rogucki (5mc)
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
SOBOTA, 23 czerwca 2012
06:30 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i ich rodzice
08:00 +Jan Kościelak
08:00 +Leokadia Kaszkiel (8 rocz.)
08:00 +Zenon Kisielewski
08:30 LT: +Witold Palanis
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
13:30 Zjazd Maturzystów rocznik 1972
17:30 +Robert Milewski i z rodz. Sikorskich
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 24 czerwca 2012
07:00 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Marianny
i Romualda Fiedorowicz
08:30 +Władysława +Stanisław Zaborowscy +Jadwiga +Romuald +Andrzej Zabłoccy
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (9mc)
11:30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Leny Miszkiel i dla rodziny
11:30 +Janina Okulanis
13:00 LT: +Bronisław +Anna Pietruszkiewicz +Julia
+Józef Bartnik
Krasnowo: +Anna Pszczółkowska (1 rocz.)
17:30 +Jan Malinowski (18 rocz.)
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
Nr 85/2012

Zielone Świątki
Duch Przenajświętszy łaski przymnoży
Napiszę wierszyk ku chwale Bożej
„Zielone Świątki” zatytułuję
Jak to Pan Jezus lud swój miłuje
Ochotnie świętujemy
Te Zielone Święta
Że zstąpił Duch Święty
Każdy z nas pamięta
W dniu pięćdziesiątnicy
Gdy siedzieli pospołu
Zstępuje Duch Święty
Na grono Apostołów
To Ewangelia Święta
Nam to przypomina
Że Duch Święty zstępuje
W imię Ojca i Syna
W ognistych językach
Duch Święty przychodzi
Pogaństwo zanika
Kościół Święty się rodzi
Całemu światu Boga niosą
Dobrą nowinę głoszą
Duch Święty wciąż się jawi
I Kościół Święty Błogosławi
Przyjdź Duchu Święty
I do serc naszych
Uczyń porządek
W tych trudnych czasach.
Anna Makowska
(pensjonariuszka DPS w Sejnach)
Sejny 2009

Ofiarodawcy na remont
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Korenkiewicz Aleksander Zenobia,Sejny, Strażacka
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Maciejunas Sławomir Dorota,Sejny, W. Polskiego
Nowak Łukasz Joanna,Sejny, Marchlewskiego
Warakomscy Henryk Stanisława,Sejny, Marchlewskiego
Kozłowscy Kazimierz Jadwiga,Sejny, Marchlewskiego
Januszko Franciszek Eugenia,Sejny, Marchlewskiego
Milewska Eugenia,Sejny, Marchlewskiego
Stanisławajtys/ Ludorf Szymon Urszula,Sejny, Marchlewskiego
Jankowscy Eugeniusz Zofia,Sejny, Marchlewskiego
Salweccy Jerzy Teresa,Sejny, Marchlewskiego
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Pierwsza Komunia – 2012
Pierwsza Pełna Eucharystia dzieci naszej Parafii ze Szkoły Podstawowej w Sejnach (katechetka: p. Małgorzata Rybka) i Szkoły Podstawowej w Krasnowie (katechetka: p. Małgorzata Fejfer).
Uroczystość odbyła się w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, 3 czerwca 2012:			
Andrejczyk Adam, Andruczyk Urszula, Andrukanis Daniel, Andzel Oliwia, Bombola Krystian,
Borkowska Zuzanna, Butkiewicz Gabriela, Ciborowska Aleksandra, Durtan Kacper, Durtan Wiktoria,
Fiedorowicz Natalia, Forencewicz Andrzej, Gaus Michał, Gąsiorowska Natalia, Gerwel Julia, Gibas
Gabriel, Gibas Grzegorz, Gryguć Aleksandra, Gryszkiewicz Diana, Harackiewicz Patryk, Jakubowska
Julia, Janculewicz Jakub, Jankowska Ewelina, Januszanis Kinga, Januszewicz Kinga, Januszko Patrycja, Jatkowska Julia, Jurkiewicz Piotr, Kęsek Aleksandra, Kierejszys Grzegorz, Kijewska Weronika,
Kołodziej Albert, Konopko Wiktoria, Kowalewski Dominik, Krajewski Wiktor, Linkiewicz Gabriela,
Łukaszewicz Paulina, Maksimowicz Dominik, Marcinkiewicz Karolina, Masianis Magdalena, Mazur
Kinga, Miszkiel Emilia, Miszkiel Krzysztof, Miszkiel Magda, Moniuszko Włodzimierz, Moroz Krystian,
Namiotko Laura, Naumowicz Damian, Ogórkis Jakub, Ołów Zofia, Palewicz Paulina, Pawełek Bartosz, Popiel Michał, Radziun Mateusz, Rapczyńska Oliwia, Rasiul Kornelia, Rutkowska Julia, Sabat
Jakub, Sokołowska Klaudia, Sokołowska Monika, Soroka Paweł, Staniewicz Gabriela, Staśkiel Adam,
Stefański Bartosz, Stefański Kacper, Sulżyński Karol, Suszczewicz Patrycja, Szklarz Oliwier, Szyszko
Katarzyna, Totczyk Amelia, Totczyk Krystian, Turowski Maksymilian, Werelich Sylwia, Wilkiel Urszula,
Zubowicz Izabela, Żakowski Gabriel.
W Eucharystii w języku litewskim po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczyło dwoje dzieci:
Paulina Niewulis i Albert Masionis.
Fot.: „GFT” Studio Filmu i Reklamy

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