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D

la Elżbiety nadszedł czas rozwiązania
i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie
nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia
przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać
imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego
odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto
by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca,
jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki
i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się
dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta,
język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł
strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej
krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co
się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali
to sobie do serca i pytali:„Kimże będzie to dziecię?”
Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś
rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu
aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
Refleksja niedzielna:
Chcąc zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, trzeba
wiedzieć o tym, co poprzedziło narodzenie Jana
Chrzciciela. Elżbieta i Zachariasz przez lata nadaremnie oczekiwali dziecka i zapewne pogodzili się
już ze swoją bezdziet-nością. Wtedy przydarzyło się
Zachariaszowi coś niezwykłego. Gdy pełnił służbę
kapłańską w świątyni, ukazał mu się anioł Gabriel i
przepowiedział narodzenie Jana. Zachariasz nie dał
wiary aniołowi i za swój brak wiary został ukarany
niemotą. Symbol naszej historii wiary? Jakże często
jesteśmy niemi w sprawach wiary, nie mówimy o tym,
co nas porusza, o radościach, których doświadczamy w wierze. Być może dlatego, że słaba jest nasza
wiara, za mało ufamy słowu Bożemu. Pozwólmy
Bogu rozwiązać nam języki, nie wzbraniajmy się
mówić o Bogu z ludźmi, o tym, co dla nas ważne,
l dziękujmy – jak Zachariasz – Bogu i sławmy Go. Czy
to możliwe? Czy stać nas na przezwyciężenie swoich
zahamowań? Być może uda się nam tego dokonać,
pokładając ufność w imieniu, które dla wielu stało
się programem. „Jan”, od hebrajskiego „Johanan”,
znaczy „Bóg jest łaskawy”. Być może nie jest aż tak
trudno opowiadać o łaskawości Boga. Być może nie
trzeba aż tak wiele starań, by w swym życiu i życiu
innych dostrzec znaki dobroci i przychylności Boga.



Być może i nas stać na taki stosunek do ludzi, których
spotykamy, by choć w małym stopniu odczuli, że
Bóg jest łaskawy.
Niedziela XIII Zwykła – 1 lipca 2012
Mk 5,21-43

G

dy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią
na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy
przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił
usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż
na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim,
a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na
upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy
i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło,
lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie,
więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła
się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest
uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał
zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił
się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego
płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz,
że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: «Kto się Mnie
dotknął?»”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę,
która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało,
upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On
zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź
w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”.
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła,
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?” Lecz Jezus
słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi
: „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu
iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata
Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego
synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego
zawodzenia wszedł i rzekł do nich: « Czemu robicie
zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi».
I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich,
wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych,
którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
„Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci,
wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze
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zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Refleksja niedzielna:
Wystarczyło dotknięcie się szat Jezusa, a kobieta
cierpiąca na krwotok została uzdrowiona; wystarczyły dwa słowa Jezusa, a dwunastoletnia córka
Jaira została przywrócona życiu! Współczesnemu
człowiekowi trudno uwierzyć w takie historie. Poza
tym ewangelista Marek przewraca do góry nogami
pospolite przekonanie o wierze, która jakoby jest
naturalną odpowiedzią na cud. Zarówno bowiem
kobieta cierpiąca na krwotok, jak i rodzice dwunastoletniej córeczki wierzyli w moc Jezusa, zanim
doświadczyli ocalenia. Wierzyli w sytuacji nieomal
bez wyjścia - mimo przebytej długiej drogi cierpienia,
które pochłonęło całe mienie, i w obliczu nieuniknionej i rychłej śmierci. Chodzi o wiarę. Tylko ona może

doświadczyć mocy Bożej i błogosławieństwa Bożego
i właściwie je zinterpretować. Zapewne i nam nie jest
ona zupełnie czymś obcym. Przecież i my czasami
ufnie prosimy Boga i zarazem doświadczamy, że już
sama prośba jest częścią „uzdrowienia”, i w wierze
poznajemy, że w chwili, gdy prosimy, już dotyka nas
zbawienie. Doświadczamy miłości Boga w cierpieniu
i przez nie. Dwa razy w dzisiejszej Ewangelii mówi
się o dwunastu latach: dwanaście lat cierpiała kobieta na krwotok i dwanaście lat ma córka Jaira.
Dwanaście lat uznawano wówczas za próg osiągnięcia dojrzałości. Dzisiejszą Ewangelię można by
również zinterpretować jako metaforyczną wypowiedź o kryterium osiągnięcia dojrzałości w wierze.
Wtedy takim kryterium było także – w sytuacjach
zdawałoby się bez wyjścia – zachowanie wiary, że
Bóg mimo wszystko nas nie opuścił, i zaufanie Jego
miłości i mocy.

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
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wsp. Niepokalanego Serca NMP
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



O. Łukasz Przybyło CMF

Głoszenie królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia
Wzywać to jakby wydawać rozkaz, mieć władzę przywołania kogoś do stawienia się w określonym miejscu i czasie. Kiedy ktoś nas wzywa do
siebie, mamy na myśli jakieś oficjalne spotkanie z
tym, kto ma pewną władzę nad nami. Nie lubimy
być wzywani. Wolimy raczej zaproszenia, propozy-cje, zachęty. Jednak treść tej tajemnicy, którą
chcemy dzisiaj rozważyć, brzmi właśnie tak: Pan
Jezus wzywa do nawrócenia. Nie jest to delikatna
prośba, ale stanowczy nakaz. Czy trzeba aż tak
mocno, głośno, radykalnie? Bóg zna nasze serca i
wie, że często trzeba potrząsnąć człowiekiem, aby
przebudził się i coś zrozumiał.
Dlaczego Panu Jezusowi zależy na naszym
nawróceniu? Przede wszystkim dlatego, że bardzo
nas kocha. Jego miłość nie pozwala Mu czekać
bezczynnie i patrzeć, jak Jego ukochane owce
błąkają się i giną. Żadna matka nie może znieść
myśli o tragicznych pomyłkach swoich dzieci, ale
pragnie je przed nimi ustrzec. Bardzo głęboką
wymowę mają objawienia Maryi. Ta, która kocha
i jest Matką całego
Kościoła, nie może
spokojnie czekać
i podobnie jak miłosierny Ojciec z
przypowieści – wychodzi naprzeciw
i nawołuje swoje
dzieci.
Drugi powód
wzywania do nawrócenia to kru-

chość naszego życia. Jest ono jak oddech, jak kwiat,
który szybko więdnie. Mało jest czasu, a życie tylko
jedno. Ten, który kocha, spieszy z pomocą.
Nawrócenie nie jest łatwe ani przyjemne. Trzeba odwrócić się od tego, co było niewłaściwe, co
nie prowadziło do zbawienia, do prawdy, do życia
i szczęścia. Tak jak w górach czy podróży: kiedy
uświadamiamy sobie, że poszliśmy złą drogą, musimy wrócić do miejsca złego wyboru i wybrać inaczej, spróbować innej drogi. Nawrócić się to także
zacząć żyć dla innych, to – jak Piotr – zapłakać nad
swoją zdradą, to przeprosić skrzywdzone osoby, to
wynagrodzić cierpienia, pomagać, dawać i kochać
oraz wziąć krzyż swój i drugiego człowieka.
Jak się nawrócić? Maryja powiedziała to w
jednym zdaniu: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój
Syn wam powie” (por. J 2, 5). A zatem warto wziąć
słowo Bo-że i posłuchać, co mówi Syn.
Nawrócenie jest obowiązkiem, jest naszym
codziennym zadaniem, jest stylem życia. Jesteśmy
dziećmi wciąż nawracającymi się.

Kazanie na
górze – fragment
obrau Cosimo
Rosselego z Kaplicy
Sykstyńskiej.
Watykan.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

Które wydarzenie przywołać z pamięci? Czym
się kierować? Ważnością miejsca? Wszystkie były
ważne. Siłą przeżyć, które zawitały do serca? Niech
serce wybiera.
Zaczynam więc od wspomnień z rejsu po
Jeziorze Galilejskim, zwanym też Genezaret lub Tyberiadzkim. Podobno oglądane z góry ma kształt
szlachetnego instrumentu – harfy.
Był 15 kwietnia 2012r., niedziela – dzień chyba
najbogatszy w wydarzenia i ilość odwiedzanych
miejsc.
Po porannej mszy świętej na Górze Ośmiu Błogosławieństw dotarliśmy do przystani na brzegu
Jeziora Galilejskiego, zajęliśmy miejsca na stateczku i czekaliśmy, aż odbije od brzegu.
Zaraz ruszył po spokojnej toni.
I wtedy do naszych uszu dobiegły
znajome, bliskie sercu dźwięki. Mazurek Dąbrowskiego!! Powstaliśmy
z miejsc i już śpiewaliśmy: ,,Jeszcze
Polska nie zginęła, póki my żyjemy…”. Biało-czerwona flaga wędrowała na maszt.
Zaczęło się pięknie, uroczyście.
W niejednym oku błysnęła łza wzruszenia.
Łódź płynęła w wielkiej ciszy,
czasem słychać było delikatny plusk
wody, świeciło słońce, oczy nasze
patrzyły na malowniczy krajobraz
na brzegach jeziora. Przewodnik
Alicja czytała fragmenty Ewangelii,
bo wiele wydarzeń tam opisanych
działo się właśnie wokół tego jeziora, nad nim
i na jego wodach.
Tutaj Pan Jezus głosił radosną nowinę o Zbawieniu, o Królestwie Bożym. Znad tego jeziora
powołał apostołów – niedawnych rybaków, by
stali się odtąd rybakami ludzi. Tutaj dokonał wielu
cudów. Po cudownym rozmnożeniu chleba i ryb,
którymi nakarmił 500 osób i tłum próbował obwołać Go królem, polecił apostołom przeprawić
się do Kafarnaum. W czasie przeprawy zerwała się
burza, która rozkołysała jezioro. Apostołowie byli
przerażeni. Ale Jezus przyszedł do nich po wodzie
i uciszył burzę.
Płynęliśmy dalej, śpiewając ,,Pan kiedyś stanął
nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim
…” czyli ,,Barkę” – ulubioną pieśń Jana Pawła II, bo
za chwilę usłyszeliśmy Jego głos – krzepiące słowa
wypowiadane do nas: ,,Nie lękajcie się. Wypłyńcie
na głębię!
I znowu zasłuchaliśmy się w ciszę, zapatrzyliśmy się w spokojną wodę jeziora, w krajobraz
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na brzegach, gdzie Tabgha. Kafarnaum, kościół
Prymatu św. Piotra…
Kolejny przerywnik tej kontemplacji ciszy
i krajobrazu to współczesna piosenka, której kilka
zanotowanych wtedy wersów pozwoliło – już w
domu – ustalić, że jest to wiersz ks. Jana Twardowskiego „Spoza nas”, który wykonuje Mieczysław
Szcześniak. Od tamtego dnia chodzą za mną jej
słowa i melodia.
„Nie bój się chodzenia po morzu…
(…)
Przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki,
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas.”

Teraz nadszedł czas na wysłuchanie rozważań
naszego księdza Zbigniewa. Zharmonizowały się
one z ciszą i krajobrazem, bo były tak samo głębokie i piękne:
„Jesteśmy w niezwykłym miejscu. Poczujmy
tę ciszę. To tutaj Pan Jezus dodał odwagi swoim
uczniom, mówiąc: <Jestem tutaj. Nie lękajcie się.>
Na brzegu tego jeziora cudownie rozmnożył chleb,
tutaj trzy razy zapytał Piotra o najważniejsze: <Czy
ty mnie kochasz?>.
Możemy sercem dotykać tych miejsc. Oczyma
duszy widzimy Ciebie nauczającego i błogosławiącego…”
Płynęliśmy dalej w niezwykłej ciszy. Wtopiliśmy się w nią, otuliła nas. Milczeliśmy, by jej nie
zmącić. Od czasu do czasu słyszeliśmy delikatny
plusk fali, na błękitnym niebie świeciło słońce, oczy
cieszyły się pięknym krajobrazem, serca – pięknym
słowem, które przed chwilą wybrzmiało.
Renia M.



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Uroczystość
narodzenia
świętego Jana Chrzciciela

„A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się
będziesz” (Łk l, 76).
Te słowa odnoszą się do dzisiejszego Świętego. Tymi łowami kapłan Zachariasz pozdrowił swojego syna po odzyskaniu zdolności
mówienia. Tymi słowami pozdrowił swojego
syna, któremu – zgodnie ze swoją wolą, a ku
zaskoczeniu całej rodziny – dał imię Jan. Dzisiaj Kościół przypomina nam te wydarzenia,
obchodząc uroczystość narodzenia świętego
Jana Chrzciciela.
Można by ją nazwać także dniem powołania Jana, syna Zachariasza i Elżbiety z AinKarim, aby był ostatnim prorokiem Starego
Przymierza; aby był wysłannikiem i bezpośrednim poprzednikiem Mesjasza: Jezusa
Chrystusa.
Oto ten, który przychodzi na świat w
okolicznościach tak niezwykłych, przynosi
już z sobą Boże powołanie. To powołanie
wywodzi się z planu samego Boga, z Jego
zbawczej miłości, i jest wpisane w historię
człowieka od pierwszej chwili poczęcia w łonie matczynym.
Wszystkie okoliczności tego poczęcia, jak
następnie okoliczności narodzin Jana w Ain
– Karim, wskazują na powołanie niezwykłe:
Praeibis enim ante faciem Domini parare
vias eius - „bo pójdziesz przed Panem torując
Mu drogi” (Łk l, 76).
Wiemy, że na to powołanie Jan Chrzciciel
odpowiedział całym swoim życiem. Wiemy, że
pozostał mu wierny aż do ostatniego tchnienia. A to tchnienie było oddane w więzieniu
na rozkaz Heroda, w następstwie woli Salome,
która działała z podburzenia mściwej matki
Herodiady.
Jednakże liturgia tego wszystkiego nie
wymienia, rezerwując na to inny dzień. Dzisiaj
liturgia każe nam radować się z samych narodzin poprzednika Pańskiego. Każe nam dziękować Bogu za powołanie Jana Chrzciciela.



Cud konsekracji dokonuje się przez niewidzialne

Święta
W podążaniu za tradycją musi
dominować w nas prawdziwa wiara.
Często poziom naszej wiedzy o tajemnicy Eucharystii pozostawia wiele do życzenia, nie potrafimy bronić
własnych przekonań w obliczu różnych zarzutów. Naszym zadaniem jest
dawać świadectwo o tym, że w misji
Chrystusa widoczny jest sens cierpienia, prawda i życie, ale żeby o tym
świadczyć potrzeba, byśmy sami byli
przekonani i pewni naszej silnej wiary
i wiem że Bóg mnie kocha taką jaką
jestem. A czy dla Ciebie jest to oczywiste? Przychodzimy do kościoła na
Msze świętą, aby stanąć pod Krzyżem
Chrystusa, gdyż Jego śmierć była potrzebna. Przychodzimy, aby świętować
i weselić się. Eucharystia to nie symbol, gesty, słowa czy obowiązek. To
jest Uczta i Misterium, to bezkrwawa
i Święta Ofiara przed Bogiem. Ołtarz,
na którym gęste krople krwi spływają
do złotego kielicha, gdzie pośrodku
jest Chrystus, utracony raj, za którym
bardzo tęsknimy. Cud konsekracji
dokonuje się przez niewidzialne ręce
Chrystusowe, a czyni to Kapłan przy
ołtarzu. Chleb zostaje przemieniony

Biblia Księgą Wiecznego Nie

Skąd się bierze ten niepokój? Przecież Biblia to słow
nikogo nie niepokoi i nie dręczy. Każda stronica Biblii św
jest ku człowiekowi bez wyjątku. Pismo Święte niesie
się dobroci Stwórcy. Domaga się także – jako odpowie
źródło niepokoju. Pismo Święte niepokoi z tego wzglę
wane, albo niemożliwe do zrealizowania w sytuacji świa
ludzi z jeszcze innego powodu. Wielu stara się w nim w
nie harmonizują z innymi tekstami z tej samej księgi. O
historiografii i starają się ją zdeprecjonować. Nie biorą
historycznych dalekich jest od obiektywnej prezentacj
Pisma Świętego nie są dziełami ściśle historycznymi, al
się do wydarzeń aby zilustrować prawdy wiary. Nie sta
stępujących na kartach Biblii jest zaskakująca i często
a nawet wierzących, zwłaszcza gdy słyszą stale powtar
grup. Do tak zaniepokojonych należymy a także częst
pragniemy zachować i ocalić to, co jest dla nas cenne,
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ręce Chrystusowe, a czyni to Kapłan przy ołtarzu

Ofiara
w Ciało. Msza Święta jest Ofiarą miłości i miłosierdzia, jesteśmy przecież
świadkami tego wydarzenia, które
miało miejsce w Jerozolimie na trzy
dni przed Zmartwychwstaniem, po
to byśmy zostali zbawieni przez Jego
ręce. Prosimy Pana, aby oświecił nas
swoim światłem na dawne i nowe
trudności w dążeniu Ku lepszemu,
byśmy zawsze trwali przy znaku zwycięstwa, niech nigdy nie zabraknie
naszej wzajemności, całkowitego oddania życia naszego i naszych bliskich
w ręce zawsze miłującego nas Boga.
Eucharystia jest siłą uspokojenia i pokojem. Spróbujmy ocalić tę wiarę. Na
ołtarzach całego świata każdego dnia
dokonuje się cud doskonałej komunii
Boga z człowiekiem – to duchowy testament miłości i miłosierdzia, który
Jezus wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie to
jest Ciało Moje” a więc – „Eucharystia
jest Ciałem Zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa; ciałem, które cierpiało za
nasze grzechy lecz które Ojciec w swej
dobroci z martwych wzbudził” – słowa
św. Ignacego.
(Jadwiga)

epokoju...

wa samego Boga. Czyżby Bóg chciałby nas niepokoić? Bóg
wiadczy o tym, że jest On Miłością. Jego miłość skierowana
w świat wiadomość o nieprawdopodobnie objawiającej
edzi – miłość do Boga i do człowieka. I tutaj jest zasadnicze
ędu, że stawia wymagania, które wydają się zbyt wygóroata współczesnego. Pismo Święte niepokoi a nawet drażni
wyszukać opowiadania, które rzekomo są niespójne, albo
Oceniają często Biblię w oparciu o kryteria współczesnej
ą jednak pod uwagę, że także wiele współczesnych dzieł
ji wydarzeń i ich oceny. Ponadto nie chcą przyjąć, że księgi
le zawarte jest w nich przesłanie religijne, które odwołuje
arają się jednak zrozumieć, dlaczego moralność ludzi wyo niepokojąca. Pismo Święte niepokoi także wątpiących,
rzane zarzuty krytyków należących do dwóch pierwszych
to i my. Szukamy odpowiedzi na wysuwane zarzuty, gdyż
, a mianowicie wiarę.
-IrenaNr 86/2012

MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana

Część 7:
Przygotowanie darów
i modlitwa nad darami
Teraz zaczyna się centralna część Mszy Świętej, Uczta eucharystyczna. Słowo„eucharystia” pochodzi od słowa greckiego, które znaczy „dziękować”. Ołtarz stoi w najważniejszym miejscu świątyni. Ministranci przynoszą kielich, patenę (mały,
pozłacany talerzyk, na którym spoczywa Hostia
podczas Mszy Świętej), a także wodę i wino w
ampułkach (małych, szklanych albo metalowych
naczyniach w kształcie dzbanuszka). Dary przypominają o Ostatniej Wieczerzy, którą spożył Jezus
z apostołami w przededniu swej męki. W czasie
kolekty, a więc zbierania datków na potrzeby
kościoła, i my mamy szansę dać coś od siebie
i okazać wdzięczność Bogu za wszystkie dobra,
jakich codziennie nam użycza. Przychodząc na
Mszę Świętą, stajemy przed Bogiem ze wszystkimi
naszymi słabościami, obawami, radościami i troskami w nadziei, że Bóg nas przemieni. Następnie
kapłan podnosi wysoko najpierw patenę z Hostią,
potem kielich z winem i modli się. W czasie uroczystej Mszy Świętej okadza się te eucharystyczne
dary i ołtarz, a ministrant albo diakon okadza
kapłana i wiernych. Potem ministranci przynoszą
ampułkę z wodą, podstawkę i ręczniczek. Kapłan
myje ręce, odmawiając przy tym krótką modlitwę.
Następnie kapłan modli się nad darami, a wierni
odpowiadają „Amen”.
Czy wiadomo już...
co to jest kadzidło?
Już przed tysiącami lat kadzidło – żywica różnych drzew wydzielająca miłą woń przy spalaniu
– było bardzo cenione. Używano go w kulcie,
podczas ceremonii dworskich i pochodów wysokich urzędników. Dzisiaj pali się je w świątyniach
jako znak modlitw wznoszących się do Boga, dla
podniesienia nastroju i okazania czci niektórym
przedmiotom kultu i osobom. Okadza się np. postacie Ciała i Krwi Chrystusa, ołtarz, ewangeliarz,
relikwie, osoby, zwłoki zmarłych.
co to jest kadzielnica (trybularz) i łódka?
Metalowe naczynie, w którym spala się
kadzidło, nakładając je na żarzący się węgiel
drzewny. Naczynie to zwykle zawiesza się na
łańcuszkach, co umożliwia kołysanie nim. Ziarna kadzidła nabiera kapłan specjalną łyżeczką
z naczynia zwanego łódką (ze względu na kształt),
rozsypuje je na rozżarzony węgiel drzewny i błogosławi znakiem krzyża. Kadzielnicę nazywa się
też trybularzem (od łacińskiego słowa tribulum),
a ministranta, który je nosi w czasie nabożeństwa
– turyferarzem.



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. Rafał Putra, kawaler, Białystok, Parafia św.
Kazimierza i Agata Pogorzelska, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
2. Tomas Gylys, kawaler, Lazdijai (Litwa), Parafia śv. Onos i Urszula Radziun, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
3. Andrzej Sidor, kawaler, Sumowo, Parafia
tutejsza i Dominika Rutowicz, panna, Stabieńszczyzna, Parafia tutejsza.
4. Andrzej Krajewski, kawaler, Krasnopol,
Parafia Przemienienia Pańskiego i Małgorzata
Teresa Staśkiel, panna, Grudziewszczyzna, Parafia
tutejsza.
5. Sławomir Kruszyłowicz, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Justyna Olszewska, panna, Sarnetki,
Parafia Karolin.
6. Andrzej Choroszkiewicz, kawaler, Sejny,
Parafia tutejsza i Emilia Kozicka, panna, Gołdap,
Parafia NMP Matki Kościoła.
7. Piotr Konrad Szyryński, kawaler, Gryszkańce, Parafia tutejsza i Katarzyna Sokołowska, panna,
Filipów, Parafia Wniebowzięcia NMP.

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

Sakrament małżeństwa:

16/06/2012
Olga Jurkun i Karol Murawski
Natalia Brzostowska i Cezary Bubrowski

Sakrament Chrztu Świętego:
10/06/2012 Krystian Gaus
16/06/2012 Piotr Olszewski
17/06/2012 Izabela Dabulis

Odeszli do wieczności:

Kazimierz Łyskowicz, Sejny (l. 55) zm. 04/06/2012
Jan Wiaktor, Żegary (l. 89) zm. 10/06/2012
Józef Gibas, Sejny (l. 88) zm. 11/06/2012
Anna Stanisława Tomkiewicz, USA (l. 91) zm. 30/06/2011



Sakrament Bierzmowania
17/06/2012 przyjęli:

Piotr Pieciukanis, Kazimierz Pieciukanis, Aneta Keller, Sebastian Staśkiel, Robert Buchowski,
Witold Marcinkiewicz, Anna Żardecka, Waldemar
Soroka, Rajmund Klucznik, Tomasz Peczulis, Witold Bartnik, Aneta Boraczewska, Jurgita Łatwis,
Tomasz Sankowski, Alicja Okulanis, Witold Czerlanis, Jolita Keller, Linas Wilkialis, Alicja Klucznik,
Mantas Maksimavicius, Ewelina Stankiewicz,
Edyta Misiukanis, Jan Szczerbiński, Artur Ogórkis, Adrianna Wołyniec, Daiwa Czerlanis, Robert
Soroka, Alicja Sankowska, Waldemar Biernacki,
Maria Andrejczyk, Krystian Anuszkiewicz, Monika
Anuszkiewicz, Adrian Basiewicz, Bartłomiej Bizio,
Daniel Borkowski, Wioletta Buchowska, Natalia
Chmielewska, Sylwia Cicińska, Faustyna Czarnecka, Agnieszka Czeropska, Dominika Dabulis, Anna
Dapkiewicz, Agnieszka Dawidowicz, Magdalena
Dąbrowska, Robert Dochód, Patryk Dziemitko,
Karolina Dzimitko, Eliza Galińska, Paulina Gryguć,
Karolina Harmuszkiewicz, Konrad Jagłowski, Jakub Jancza, Joanna Jancza, Dariusz Jarzembowicz,
Dawid Jarzębowicz, Karolina Jastrzębska, Daniel
Jatkowski, Robert Jedynasty, Angelika Jodzis, Joanna Jurgielanis, Jolanta Koronkiewicz, Damian
Kotarski, Paulina Kutyło, Arwid Leończyk, Edyta
Maciukanis, Patrycja Makarewicz, Szymon Makarewicz, Sylwia Massal, Michał Michalski, Piotr Misiukiewicz, Patryk Miszkiel, Weronika Miszkiel, Adrian
Modzelewski, Diana Moroz, Bartosz Myszczyński,
Kinga Nazaruk, Jakub Nicewicz, Natalia Obuchowska, Paulina Ogórkis, Cezary Pachucki, Adrian Pankiewicz, Aleksandra Pełszyńska, Sylwia Pieczulis,
Izabela Pietuszewska, Paweł Pokutko, Katarzyna
Przekopska, Paweł Radzewicz, Beata Raglis, Paulina
Raglis, Aneta Rapczyńska, Karolina Rutkowska,
Urszula Rutkowska, Jan Rybka, Dominika Sawicka,
Mateusz Sokołowski, Aleksandra Staniewicz, Bartosz Szuliński, Dominika Święcicka, Natalia Tomkiewicz, Mateusz Trofimiuk, Katarzyna Turowicz,
Karolina Waszkiewicz, Marta Waszkiewicz, Dorota
Wichert, Edyta Wiżlańska, Sylwia Wojnowska, Rafał
Wołągiewicz, Aleksandra Wołos, Justyna Wysocka,
Paweł Zieliński, Katarzyna Budukiewicz, Andrzej
Stawiecki, Wioletta Rydzewska.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Obchodzimy dziś 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.

2

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzić będziemy w piątek, 29 czerwca. Msze
Święte o godzinie 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Niech nasz liczny udział w piątkowej Eucharystii będzie okazją do wypraszania łask i darów potrzebnych następcy świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej
– papieżowi Benedyktowi XVI. Taca przeznaczona będzie tradycyjnie na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
W związku z uroczystością nie obowiązuje w piątek wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3

Przed nami ostatnie nabożeństwa czerwcowe, podczas których uwielbiamy Boże Serce. Weźmy
w nich udział, potwierdzając w ten sposób naszą miłość do Boga i gotowość wynagradzania za
grzechy nie tylko nasze, ale i całego świata. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie – bezpośrednio
po Mszy Świętej wieczornej, w niedziele o 17.00.

4

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek, 29 czerwca. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszam na Mszę św. dziękczynną we czwartek, 28 czerwca o godz. 9.00, a młodzież
Gimnazjum Jana Pawła II, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w piątek o godz. 8.00. Przyjdźcie wszyscy, także nauczyciele i rodzice, abyśmy mogli wspólnie
podziękować Bogu za ten rok nauki i prosić o szczęśliwe wakacje.

5

W pierwszą wakacyjną niedzielę lipca w Ewangelii Zbawiciel powiedział do zmarłej:„Dziewczynko, mówię ci, wstań!” I dziewczyna odzyskała życie. To znaczy, że mamy wierzyć Chrystusowi,
który przeszedł przez śmierć i powstał z martwych. To znaczy, że my też – może nie tak zaraz – po śmierci
zmartwychwstaniemy. Nie bójmy się śmierci, gdyż jest ona początkiem nowego życia.

6

W pierwszym tygodniu lipca przypada pierwszy czwartek – dzień modlitwy za kapłanów i o
powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem;
i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. W piątek przed południem
odwiedziny chorych w domach.

7
8

Serdeczne Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych i dzieciom za dar pieniężny złożony
na „Papieskie Dzieła Misyjne” w wysokości 843 zł. jako pomoc dzieciom w krajach misyjnych.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remont domu parafialnego. Trwają prace remontowe wewnątrz budynku. Rozpoczęły się także prace przy wymianie okien w klasztorze: zostanie
wymienionych 47 okien w elewacjach zewnętrznych, także w basztach i okna w muzeum diecezji
sejneńskiej, a więc od strony wirydarza. Koszt tej inwestycji to 230 tys. zł, na który składa się dotacja
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200 tys. zł oraz wkład własny Parafii – 30 tys. zł.
Zbieramy pieniądze od naszych Parafian na pokrycie wkładu własnego. Bóg zapłać za ofiary.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– w czwartek, 28 czerwca – święty Ireneusz, apostoł Galii i biskup Lyonu, gorliwy obrońca
wiary przed błędami gnostyków. Poniósł śmierć męczeńską pod koniec II wieku.
– we wtorek, 3 lipca – święty Tomasz Apostoł. W Wieczerniku złożył wyznanie wiary „Pan mój
i Bóg mój”. Apostołował w Indiach. Tradycja mówi, że zginął około 52 roku na górze, która obecnie
znajduje się na przedmieściach miasta Madras;
– błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, która swoim życiem potwierdziła, że cały Kościół
ze swej natury jest misyjny. Wszystkie siły poświęciła misyjnym dziełom afrykańskim. Prośmy przez
nią o taki sam zapał dla nas w przekazywaniu wiary choćby najbliższym.
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Intencje mszalne 24.06.–8.07.2012 r.
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)
PONIEDZIAŁEK, 25 czerwca 2012
06:30 Dziękczynna w 35 rocz. ślubu Heleny i Stanisława Korzeckich i o błog. Boże dla rodziny
08:00 +Jan Obuchowski
08:00 +Michalina Micewicz (1 rocz.)
08:00 +Antoni Kaufman (3mc)
17:30 +Janina +Jan Kosińscy
17:30 +Józef Sikorski (10mc)
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
WTOREK, 26 czerwca 2012
06:30 +Jan Święcicki (3 rocz.)
08:00 +Maciej Buchowski (24 rocz.)
08:00 +Janina +Jan +Piotr Wojciechowscy
08:00 +Helena Pankiewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Jan Bazylewicz (greg)
17:30 +Władysław Cichanowicz
17:30 +Eugenia Winiewicz (5mc)
17:30 +Marianna +Jan +Marian z rodz. Klucznik
ŚRODA, 27 czerwca 2012
06:30 +Jan Pieczulis (2mc)
06:30 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 +Władysława Sznejkowska
08:00 +Władysław +Władysław Derdzikowscy
08:00 +Władysław +Antoni Zdancewicz
17:30 +Jan +Władysława Miszkiel
17:30 +Jadwiga +Tadeusz +Andrzej Krzywińscy
17:30 +Helena Magalengo (20 rocz.)
CZWARTEK, 28 czerwca 2012
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Ireneusza w dniu imienin
08:00 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 +Emilia +Bolesław +Bronisław Jurkiewicz
08:30 LT: +Józef Gryguć (9mc)
09:00 Zakończenie Roku Szkolnego Dzieci SP Sejny
– Dziękczynna
17:30 +z rodz. Janczulewiczów i Leończyków
17:30 +Helena Wojciechowicz (2 rocz.)
17:30 +Stanisław Buchowski (m-c od pogrzebu)

10

PIĄTEK, 29 czerwca 2012 Urocz. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
06:30 +Henryk Mikłaszewicz (10 rocz.) +Władysława i zm. z rodziny
08:00 Zakończenie Roku Szkolnego Szkół Gimnazjum i Średnich
08:00 +Piotr +Paweł Wróblewscy
08:00 +Piotr Rogucki
10:00 +Anna Jakubowska (1 rocz.) +Piotr (32 rocz.)
+Helena Kabrońska (13 rocz.) +Paweł (14
rocz.) +Janina Stefanowicz (13 rocz.) +Włodzimierz (45 rocz.)
17:30 +Piotr Wojciechowski i jego rodzice +Jan
+Janina
17:30 +Jan Bazylewicz (greg)
SOBOTA, 30 czerwca 2012
06:30 +Jadwiga (9mc) +Władysław +Mirosław
Motuk
08:00 +Jan Bazylewicz (greg)
08:00 +Robert Czeszkiewicz +Józef +Helena +Antonina +Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Bronisław Kuklewicz (8mc)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Marian +Anna Masianis
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA 1 lipca 2012
07:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:30 +Stanisława +Władysław Kubylis
10:00 +Małgorzata Korzecka (5 rocz.) +Mieczysław
Balewicz
11:30 +Halina Namiotko
13:00 LT: +Józef Winikajtis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marian Luto
PONIEDZIAŁEK, 2 lipca 2012
06:30 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Anna +Jadwiga +Józef Dąbrowscy
08:00 +Aleksandra (25 rocz.) +Józef +Leokadia
Jarzębowicz
08:00 +Stefania +Józef +Aleksander z rodz. Makowskich
17:30 O błog. Boże dla Haliny Kukolskiej i dla rodziny
17:30 +Kazimierz Wilkiel (23 rocz.) +Natalia +Helena
WTOREK, 3 lipca 2012
06:30 +Marianna Zubowicz (rocz.)
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Scholastyka +Konstanty
08:00 +Helena Krejczman (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Leokadia Namiotko (8mc)
17:30 +Antoni +Jadwiga Pietkiewicz
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ŚRODA, 4 lipca 2012
06:30 +Jadwiga +Aleksander +Jan Andruszkiewicz
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Leontyna Krawczyk
08:00 Przebłagalna i o miłosierdzie Boże dla Salomei
17:30 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
17:30 +Eugeniusz +Malwina Myszczyńscy
CZWARTEK, 5 lipca 2012 pierwszy miesiąca
06:30 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Teresa Pawlik (3 rocz.)
08:00 +Marianna Mackiewicz (10mc)
08:00 +Franciszka Polakowska Gaus
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Pauliny
Koncewicz w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Jan Sojko (11 rocz.)
PIĄTEK, 6 lipca 2012 pierwszy miesiąca
06:30 +Leonarda Żegarska (7mc)
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Romuald Radzewicz
17:30 +Krzysztof +Zbigniew +Józef Namiotko
17:30 +Stefan Kaufman (3 rocz.)
17:30 +Ludwik Bykowski (4mc)
SOBOTA, 7 lipca 2012 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Zbigniew Gryniewicz
08:00 +Kazimierz Łyskowicz (m-c od pogrzebu)
08:30 LT: +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef
+Magdalena Krakowscy
17:30 +Wacław Adamowicz (greg)
17:30 +Edmund Korenkiewicz i jego rodzice
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 8 lipca 2012
07:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:30 +Antonina +Józef Rybczyńscy
10:00 +Józef Szyryński (35 rocz.) +Zofia i ich rodzice
11:30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej

dla dr Henryka Usowicza i Zespołu Medycznego Oddziału Chirurgii Szpitala w Sejnach

13:00 LT: +Witold Palanis
Krasnowo: +Stanisław Łepkowski (5 rocz.)
17:30 +Wiktoria (57 rocz.) +Wincenty +Jan Dąbrowscy
Żegary: +Jan Wiaktor (miesiąc od pogrzebu)

Papieskie intencje modlitwy
– lipiec 2012
Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą
pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.
Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze
na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa

Nr 86/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 1705 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie)
na sumę 126 650 zł. W tej liczbie są również
ofiarodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali
sukcesywnie listę ofiarodawców.
Sewastynowicz Michał Agnieszka,Sejny, Marchlewskiego
Rybczyńscy Józef Helena,Kielczany
Woźnialis Józef Zofia,Nowosady
Wydro Jan Danuta,Kielczany
Klucznik Jan Anna,Nowosady
Sikorscy Wojciech Dorota,Nowosady
Delniccy Edward Michalina,Nowosady
Wydro Dariusz Ewa,Nowosady
Wydro Bernard Anna,Nowosady
Zawadzcy Cezary Małgorzata,Sejny, Nowa
Wilkiel Antoni Grażyna,Sejny, Nowa
Moroz Piotr Janina,Sejny, Nowa
Zianowicz Czesław Alicja,Sejny, Nowa
Żegarscy Stanisław Leonarda,Sejny, Nowa
Ruszkiewicz Daniel Patrycja,Sejny, Nowa
Węgrzynowicz Leszek Helena,Kielczany
Madejska Irena,Kielczany
Fejfer Roman Marzena,Kielczany
Madejscy Dariusz Ilona,Kielczany
Ponganis Marian Halina,Sejny, Piłsudskiego
Bykas Wojciech Jolanta,Sejny, Piłsudskiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Turowicz Mirosław Bożena,Sejny, Świerczewskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Świerczewskiego
Sokołowscy Janusz Anna,Sejny, Świerczewskiego
Milewska Maria,Sejny, Świerczewskiego
Jurkiewicz Stanisław Helena,Sejny, Świerczewskiego
Kibisz Wiesław Grażyna,Sejny, Świerczewskiego
Sapiega Andrzej Halina,Sejny, Świerczewskiego
Makowscy Jerzy Lucyna,Sejny, Świerczewskiego
Jurkiewicz Eugeniusz Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Koźlak Marianna,Sejny, Ogrodowa
Lewandowscy Marek Zofia,Sejny, Słowackiego
Klucznik Jerzy Krystyna,Sejny, Słowackiego
Korzenieccy Józef Aldona,Sejny, Ogrodowa
Pajewska Helena Jarosław,Sejny, Ogrodowa
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
Macianis Julian,Sejny, Ogrodowa
Protasiewicz Jarosław Elżbieta,Sejny, Ogrodowa
Jarzębowicz Andrzej Jadwiga,Sejny, Ogrodowa
Wróblewska Marianna,Sejny, Ogrodowa
Anuszkiewicz Zbigniew Marianna,Sejny, Ogrodowa
Kunicka Henryka,Sejny, Ogrodowa
Jatkowscy Mariusz Grażyna,Sejny, Lipowa
Wysoccy Walerian Mirosława,Sejny, Lipowa
Faszczewscy Remigiusz Aleksandra,Sejny, Klonowa
Szkarnulis Jan,Sejny, Piłsudskiego
Pachuccy Kazimierz Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego
Gober Maria,Sejny, Piłsudskiego
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Bierzmowanie – 2012

Młodzież litewska 29 osób – J.E. Bp Arunas Poniskaitis, biskup pomocniczy wileński. Młodzież polska
85 osób – J.E. Bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki.
Fot.: „GFT” Studio Filmu i Reklamy

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