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A

postołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego
nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”.
Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że
nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc
łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano
ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli
się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum
i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
Refleksja niedzielna:
W związku z dzisiejszą Ewangelią o cudzie pierwszego rozmnożenia chleba opowiada się pewien
żart. Proboszcz głosi kazanie na temat tego wspaniałego cudu i w pewnym momencie fatalnie się
przejęzyczą, mówiąc: „Nasz Pan nakarmił do syta
wielu ludzi pięcioma tysiącami chlebów i dwoma
tysiącami ryb”. Jakiś mężczyzna parsknął śmiechem.
Kaznodzieja nieco się zmieszał, ale nie domyślając się
powodu owej wesołości, rozwijał dalej swoją myśl.
W następną jednak niedzielę proboszcz sprostował
swoją fatalną pomyłkę, mówiąc: „Nasz Pan nakarmił
do syta tysiące ludzi pięcioma chlebami i dwiema
rybami”, l dodał, spoglądając na mężczyznę, któremu zrobiło się tak wesoło ubiegłej niedzieli: „Pan by
tego nie dokonał”. Mężczyzna zaś, nie w ciemię bity,
szybko odpowiedział: „To prawda, ale udałoby mi się
z tym, co pozostało z ubiegłej niedzieli”. Jedno i drugie
się zgadza. Tego, co uczynił Jezus, nikomu by się nie
udało dokonać. Ale i drugie nie jest niedorzeczne.
Wciąż przecież karmimy się do syta tym, co zostało
z owej niezwykłej, cudownej uczty. Nadal żyjemy
dzięki nadmiarowi, który Jezus wówczas podarował
światu. Z nadmiaru Jego dobrych słów, które dają i
podtrzymują życie, i z nadmiaru współczucia, które
Jezus okazuje ludziom, także nam. Kościół Jezusa
Chrystusa zarządza i nadaje kształt temu, co pozostało z Jego życia na ziemi, i nazywa to pięknym
i trafnym słowem „sakrament” czy „święty znak”.
Również chleb eucharystyczny jest „resztą” tego, co
pozostawił nam Jezus. Dzięki niemu żyjemy i dziękujemy Bogu za tak wiele dobroci.
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ezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo
widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie,
Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał,
że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do
Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”
A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział
bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip:
„Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden
z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł
do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest
dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom
usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu
tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się
nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały
po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus,
mówili:„Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał
przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli
przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam
usunął się znów na górę.
Refleksja niedzielna:
Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, zauważa
się, że Jezus wypowiada się dwuznacznie. Chleb to
nie tylko kromka, którą można zaspokoić głód, ale
też pokarm duchowy, który zaspokaja głód duszy.
Jezus mówiąc: „Jam jest chleb życia”, wskazuje, że
może zaspokoić głód duszy. Ale czym jest głód duszy?
Zapewne chodzi o pragnienie szczęścia, uznania
i szacunku. Krótko mówiąc – pragnienie bycia kochanym. Każdy potrzebuje szacunku jak wody i chleba.
Każdy chce codziennie czuć, że jest ważny i kochany.
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Temu, komu odmawia się tego rodzaju uczuć od
wczesnego dzieciństwa, doskwiera brak spokoju w
życiu. A może być jeszcze gorzej, gdy dusza sama
stara się zaspokoić swój głód. Wtedy może wezbrać
w niej tak bezmierna tęsknota, że nic i nikt nie jest
już w stanie jej zaspokoić, a lęk przed poczuciem
niższości łatwo przeradza się w manię wielkości.
Czy wtedy Jezus może pomóc? Zapewne tak. Oferuje
bezwarunkową miłość. Przy Nim przygnębiające poczucie niższości okazuje się bezzasadne. Całkowicie
bowiem poświęcił siebie dla zbawienia człowieka.
Jak więc można przy Nim czuć się bez znaczenia,
niewiele wartym, nie za dobrym?

Doskonale wiem, że to co robimy nie jest
niczym więcej
niż kroplą wody w oceanie.
Gdyby jednak jej zabrakło,
Ocean byłby pomniejszony o tę właśnie
kroplę.
Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica,
Ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym,
Przez nikogo nie kochanym,
Przez wszystkich opuszczonym
Matka Teresa z Kalkuty
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Warsztaty multimedialne
dla młodzieży
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu zorganizowała w czasie wakacji warsztaty dla młodzieży. Uczestniczyli w nich nasi
Parafianie – lektorzy: Karol Ejdulis i Wojtek Krzesicki, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sejnach. Jak twierdzą – był to czas bardzo owocny, pożyteczny i niezwykły. A oto krótka relacja
i wrażenia jednego z nich:
„W dniach 11.07-13.07.2012 uczestniczyliśmy
w warsztatach dziennikarskich dla młodzieży
organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu, Radio Maryja
i TV TRWAM. Szkoła istnieje od 2001 r., należy do
najnowocześniejszych uczelni w kraju, w której
na najwyższym poziomie kształci się dziennikarzy i polityków. Mieliśmy okazję brać udział w
zajęciach telewizyjnych, radiowych, informatyczno–multimedialnych, aktorskich i z wizażu, na których poznawaliśmy tajniki tworzenia programów
telewizyjnych i radiowych. Warsztaty rozpoczęły
się zwiedzaniem Radia Maryja, Telewizji TRWAM
oraz Toruńskiej Starówki. Codziennie w kaplicy uniwersyteckiej odprawiana była Msza Święta przez
Ojców Redemptorystów znanych z audycji RM:

o. Marcina Krupę, o. Dariusza Drążka, o. Benedykta
Cisonia oraz naszego księdza wikariusza Andrzeja,
który nam towarzyszył. Wysłuchaliśmy również
wykładów akademickich nt. „Reklama dźwignią
fałszu” (dr. Robert Grochowski) oraz„Pedagogika w
mass mediach” referowanego przez o. dr. Tadeusza
Rydzyka CSsR, w którym poruszył kwestię wychowania do odbioru mediów i sposobów manipulacji
w polskich medich. Po wykładzie ojca przeprowadziliśmy z nim krótki wywiad.
Dzięki tym warsztatom przekonaliśmy się
o potrzebie istnienia mediów katolickich. Ich formuła pomogła nam w rozwoju duchowym i intelektualnym. Poznaliśmy wiele ciekawych osób
i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Zrozumieliśmy, ile
kłamstwa i manipulacji jest w mediach, jak bardzo
mijają się z prawdą i wartościami chrześcijańskimi a prawa moralne mają za nic. Takie warsztaty
młodemu człowiekowi otwierają oczy na prawdę. Warto uczestniczyć w takich zajęciach, jest
to niepowtarzalna okazja obcowania z mediami.
Z wielkim smutkiem żegnaliśmy się z warsztatami
i Toruniem jednocześnie mając nadzieję, że tu
wrócimy”. Karol Ejdulis

Dziennikarka oddaje życie
za swe nienarodzone dziecko
Niezwykłą historię dziennikarki katolickiej
z Kordoby (Hiszpania), Bárbary Castro Garcíi, która oddała życie, by ratować swe nienarodzone
dziecko – opisuje portal LifeSiteNews. 31-letnia
kobieta była chora na raka. Aby chronić swą nienarodzoną córeczkę, powstrzymała się od terapii,
która mogłaby uratować życie matki.
Bárbara wyszła za mąż w 2009 za Ignacio
Cabezasa. Wkrótce wspólnie oczekiwali na narodzenie swego pierwszego dziecka. Zanim ono
nastąpiło, kobieta dowiedziała się od lekarzy, że
ma raka ust i potrzebuje natychmiastowej terapii
ratującej jej życie. Chemioterapia mogłaby jednak
zabić czekające na przyjście na świat dziecko.
Bárbara, zatrudniona jako dziennikarka w kurii
katolickiej diecezji Kordoby, podjęła trudną decyzję, by poza chirurgicznym zabiegiem, odmówić



innego, niebezpiecznego dla jej dziecka leczenia.
Po szczęśliwych narodzinach Barbarity – 1 listopada 2010 roku – matka próbowała nadrobić zaległości w zaniechanym leczeniu i pokonać postępującą
chorobę. Kolejne sesje chemioterapii, amputacja
języka i części szczęki nie przyniosły spodziewanego rezultatu i kobieta zmarła. Jej pogrzeb, który
odbył się 7 lipca br. był dużym wydarzeniem w
Kordobie.
Na stronie diecezji pojawił się komunikat poświęcony heroicznej matce, kończący się słowami:
„Dobry Ojciec, Pan Miłosierdzia, w którego objęciach było całe życie Bárbary, dziś otworzył jej
drzwi do raju. Aniołowie przyszli po nią, a Błogosławiona Dziewica Maryja dała jej koronę zwycięstwa,
ponieważ ona, lepiej niż ktokolwiek inny, wie, czym
jest oddanie życia za miłość”.
SIEWCA

4

Zobaczyć Ziemię Świętą…
Na Górze Błogosławieństw

Pięknym przeżyciem pielgrzyma jest pobyt na
Górze Błogosławieństw, gdzie Pan Jezus rozpoczął
swoje nauczanie.
Miejsce niezwykle urokliwe – wzniesienie z widokiem na Jezioro Galilejskie, tarasowo schodzące do
brzegu, dziś pełne kwiatów, starych fikusów, palm,
krzewów. Wśród zieleni zbudowana w 1936r. na planie
ośmiokąta (jedna ściana odpowiada jednemu Błogosławieństwu) piękna świątynia, którą opiekują się
siostry franciszkanki Niepokalanego Serca Maryi.
Zaczęliśmy od Mszy św. przy ołtarzu ustawionym pod potężną koroną gigantycznego fikusa.
Główny celebrant – ks. Paweł z diecezji zamojsko
- lubaczowskiej, nasi sejneńscy księża: ks. Zbigniew
i ks. Bernard, ks. Mariusz z Gdańska. Śpiew psalmu
– jak każdego dnia – Jola z grupy gdańskiej.
Było uroczyście, świątecznie, niedzielnie , bo
była właśnie niedziela 15 kwietnia – Uroczystość
Miłosierdzia Bożego.
Po Eucharystii wysłuchaliśmy informacji naszej
przewodnik Alicji, weszliśmy na chwilę do kościoła,

a potem spacerowaliśmy po alejkach wśród palm,
kwiatów, zieleni. Tak – miejsce przepiękne zarówno
pod względem ukształtowania powierzchni, ale też
przepojone jakąś ciszą, spokojem, majestatem.
Wybór tego miejsca na spotkania ludźmi, by
głosić prawdę o Królestwie Bożym był najtrafniejszy!! Teren daje wrażenie amfiteatru z widokiem
na Jezioro Galilejskie.
Już wyobraźnia niejednego pielgrzyma pracowała: Jezus stoi na najwyższym punkcie wzniesienia,
zwrócony twarzą do jeziora. Mówi , patrząc to na słuchaczy, to na malowniczy krajobraz. Stamtąd czerpie
natchnienie, moc słowa. To tutaj mogła zrodzić się
przypowieść o sieci zarzuconej w morze, o skarbie
i perle, o ziarnku gorczycy, o chwaście… Oni – jego
uczniowie – niedawni rybacy, ale też i przygodni
słuchacze siedzą niżej na tarasowo schodzącym w
stronę jeziora zboczu, zasłuchani, wpatrzeni w Mistrza. W ciszy głos Jezusa brzmi czysto i wyraźnie.
Mówi do najprostszych ludzi – biednych, cichych,
pokornych, czystego serca… Renia M.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie…		
(Mt 5,3-10)
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Bł. Jan
Paweł II
w anegdocie

Umieć przyjąć dziecko z miłością to jedno z n
I dlatego ono decy

Przyjąć

2
Wiele zabawnych
sytuacji spotykało Papieża w czasie audiencji ogólnych. Potrafił on
rozpoznać dawnych przyjaciół, porozmawiać
z nimi krótko, przypomnieć im jakiś szczegół,
o którym może sami już zapomnieli. Niektórzy,
nadużywając papieskiej serdeczności, spotykali się z żartobliwą przyganą. Zdarzyło się to
pewnej Amerykance, która uszczęśliwiona, że
Papież ją rozpoznał, zaczęła opowiadać, jak to
kiedyś należała do sekty protestanckiej, że się
nawróciła, katolicyzm ją urzekł, że jest przekonana o prawdziwości religii katolickiej... Jan
Paweł II przerwał z uśmiechem potok jej słów,
mówiąc: – „Mnie nie musi pani przekonywać.
Ja już jestem katolikiem”.
Wiemy, jaką miłością otaczał Jan Paweł II
dzieci. Można by przytoczyć dziesiątki historyjek wielkiej komitywy i porozumienia z
maluchami. W czasie nabożeństwa na Jasnej
Górze , jeden z chłopców stojących w pobliżu
ołtarza starał się naśladować gesty i słowa
Papieża. Wywoływało to salwy śmiechu. Jan
Paweł II zauważył chłopca i do mikrofonu
żartobliwie skomentował: „Patrzcie, już uczy
się na papieża”.
Natomiast w Niemczech wywiązał się następujący dialog między Papieżem a dziećmi:
„Cieszycie się że papież przyjechał?”
„Tak” – odpowiedziały chórem.
„Bo macie dzień wolny od nauki, co?”
–pytał dalej.
„Tak” – odpowiedziały zgodnie, nieświadome, że dały się złapać w pułapkę pytań.
Oczywiście, humor dopisywał Papieżowi
nie tylko na polskich szlakach pielgrzymkowych. Kiedy bowiem młode Filipinki z Cebu
skandowały podczas spotkania: „Zaśpiewaj
nam, Ojcze Święty, lubimy twój głos!” – odpowiedział: „Nie jestem zawodowym śpiewakiem! – rozłożył przy tym bezradnie ręce.
– Jestem tylko papieżem!”.
Mimo przytoczonych humorystycznych
epizodów można powiedzieć, że Jan Paweł II
był przede wszystkim urodzonym duszpasterzem. Gdy zaczynał przemawiać, miał w
sobie tyle żarliwości, tyle pasji i wiary, tyle
uczuciowości, a także radości, że nie trzeba
nam pytać, dlaczego słowa Papieża tak głęboko zapadały w ludzkie serca. Cdn.
(Z tygodnika Niedziela nr 33 rok XLV)



W gronie Dwunastu Apostołów uwidoczniamy
się niezdrowe ambicje. Spierali się o to, kto z nich
Jest największy. Nie pomogła bliskość Jezusa ani Jego
Matki. Wady można przezwyciężyć wówczas, gdy ich
właściciel chce to uczynić. Jezus cierpliwie czekał, upominał, wzywał. Chciał otworzyć im oczy naprawdę
o autentycznej wielkości człowieka. Słowa Jego nie
były przyjmowane.
Ambicje dochodziły do głosu aż do Wielkiego piątku. Dopiero przeżycie tajemnicy krzyża, Odrzucenie
Mistrza, Jego klęska, ostudziły niezdrową rywalizację
o pierwsze miejsce w gronie Dwunastu. Ewangelista
Marek notuje piękną scenę: Jezus chcąc ukazać uczniom
właściwą drogę Do wielkości, wziął dziecko, postawił go
przed nimi i objąwszy je ramionami rzekł do nich:
Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje,
Mnie przyjmuje” (M K 9,35 ). Warto zauważyć, Że jest
to jedna scena w Ewangelii mówiąca o tym, że ktoś jest
w objęciach Jezusa. Chrześcijanie pierwszych wieków
wzięli bardzo na serio wezwanie Chrystusa. Nie tylko
z miłością Przyjmowali swoje dzieci – wszystkie, jakie
się poczęły, ale potrafili stworzyć warunki potrzebne
do wychowania dzieci porzuconych przez pogan. Potrafili objąć je swymi ramionami.

Rodzina szk

Przychodzimy na świat w rodzinie. Rodzina jest pie
świecie, to tu zyskujemy doświadczenia bycia chcianym
rodzina- Kościół domowy potrzebuje wsparcia ze strony
Rodzina chrześcijańska jest wezwana do budowan
warcie się na Słowo Boże, które staje się drogowskazem
ukazuje i przypomina rodzinie chrześcijańskiej jej prawd
i otwiera przed wierzącymi nadprzyrodzoną perspekty
się przez kontakt ze słowem Bożym, staje się odporna
przez człowieka rodzi w nim wiarę, która następnie ka
jest, by rodzice ukazywali słowa Bożego z przyjmowanie
dobrego i owocnego życia.
Miejscem przyjęcia słowa jest serce człowieka, to o
bo gdy czytamy słowo Boże, słuchamy samego Chrystu
otworzyła swoje serce i uczyniła je gościnnym dla Słow
janin, każda rodzina może podjąć wezwanie skierowan
roku w Pelflinie: „Niech nie zabraknie Ewangelii w żadny
Chrystus mówił”. Czytając pismo święte - Słowo Boże w
przepowiadania. Dotyczy ono najpierw nas samych a n
stajemy się pierwszymi głosicielami prawdy o Bogu i pi
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największych dzieł, jakich może dokonać człowiek
yduje o wielkości serca.

dziecko
Każdy chrześcijanin winien w swoim życiu przyjąć
dziecko i objąć je swoimi ramionami jak Drogocenny
skarb. Do tego Chrystus wzywa każdego ucznia. Winni
to czynić małżonkowie, ale Nie tylko. Chrystus objął
dziecko miłością zbawczą. Do takiej postawy winien
dorastać każdy Jego uczeń. Aby to ułatwić, Jezus utożsamia siebie z dzieckiem: „Kto przyjmuje jedno z tych
dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje.” Dramat odrzuconego dziecka i wyrządzonej mu krzywdy idzie za
człowiekiem jak cień przekleństwa. Wówczas trudno
przyjąć Chrystusa, a tylko On daje pokój i szczęście.
Szukamy często powodów nieszczęścia ludzi żyjących
na ziemi.
Czy nie należałoby wówczas postawić pytania: Jaki
był ich stosunek do dzieci ? Czy każde z tych, jakie Bóg
postawił na ich drodze, zostało przyjęte i otoczone
miłością? Nie trudno zauważyć, że najszczęśliwszymi
ludźmi na ziemi są ci, którzy kochają dzieci. Najprostszą drogę do wyleczenia się z egoizmu i wypełnienia
serca miłością jest umiłowanie Każdego dziecka, poczętego i urodzonego, własnego i cudzego, pięknego
i kalekiego. Umieć przyjąć dziecko z miłością to jedno
z największych dzieł, jakich może dokonać człowiek.
I dlatego ono decyduje o wielkości serca. (Irena)

kołą miłości

erwszym kościołem domowym, którego spotykamy na
lub niechcianym, przytulonym lub zostawionym. Każda
y kościoła powszechnego.
nia królestwa Bożego na ziemi. Dzieje się to przez otm codziennego życia i to Kościół przez głoszenie słowa
dziwą tożsamość. To Duch Święty, który działa w słowie
ywę i pogłębia rzeczywistość. Rodzina, która umacnia
na współczesne przejawy kultury. Słowo Boże przyjęte
armi się modlitwą i sakramentami świętymi, ważne tez
em sakramentów przez dzieci jako znak wiary i łaskę do

ono kształtuje się w procesie rodzinnego wychowania,
usa. Wzorem przyjęcia słowa jest dla nas Maryja, która
wa. Tak jak Matka Jezusa i nasza Matka, każdy chrześcine do rodaków przez bł. Jana Pawła II, 6 czerwca 1999
ym Polskim domu. Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie by
rodzinie, katoliccy rodzice wypełniają prawdziwą misję
następnie naszych dzieci i to my rodzice chrześcijańscy
ierwszymi zwiastunami Dobrej Nowiny. (Jadwiga)
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MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana
Część 8:
Modlitwa eucharystyczna
– Prefacja i Sanctus
Po przygotowaniu darów, nakryciu „stołu”, może rozpocząć się główna część Mszy
Świętej, zwana Modlitwą eucharystyczną.
Rozpoczyna się od wstępnej modlitwy przemiennej czy wstępnego dialogu. Kapłan mówi
(śpiewa): „Pan z wami!” Wierni odpowiadają:
„I z duchem twoim”. Kapłan: „W górę serca”.
Przy tych słowach wierni wstają na znak, że
rzeczywiście chcą wznieść swe serca do Boga,
i odpowiadają:„Wznosimy je do Pana”. Następnie kapłan wzywa wiernych:„Dzięki składajmy
Panu Bogu naszemu”. Na co wierni odpowiadają:„Godne to i sprawiedliwe”. Na rym kończy
się modlitwa przemienna.
Następuje Prefacja, czyli „przedmowa”.
Podobnie jak z okazji jakiejś szczególnej
uroczystości domowej, na przykład obchodzenia przez dziecko urodzin, ktoś wygłasza
krótką mowę przy stole, tak w czasie Mszy
Świętej czyni też kapłan. Prefację, dobraną
do dnia i uroczystości, zaczyna od podziękowania właściwemu Gospodarzowi: „Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy zawsze
i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie,
Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Następują podziękowania zakończone wspólnym
okrzykiem pochwalnym (aklamacją) Sanctus:
„Święty, Święty, Święty...”. Po aklamacji Sanctus, najczęściej śpiewanej, następują dalsze
podziękowania i pochwały Bogu za dzieło
zbawienia.
Czy wiadomo już...
że tekst Sanctus nawiązuje do słów Starego i Nowego Testamentu?
Prorok Izajasz w opisie swego powołania
i swej wizji Boga w świątyni mówi, że widział
Boga siedzącego na tronie w otoczeniu aniołów, którzy wołali: „Święty, Święty, Święty jest
Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego
chwały”. Następne słowo w aklamacji Sanctus:
„Hosanna”, jest dawnym zawołaniem błagalnym i znaczy „wybaw”. Występuje w Psalmie
118, w którym znajdują się też dalsze słowa
aklamacji: „Błogosławiony, który przybywa
w imię Pańskie”. Słowa te występują też w
Nowym Testamencie, w opisie uroczystego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tłumy witały Go
okrzykami uwielbienia i radości: „Hosanna!”
i „Błogosławiony!”



Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Andrzej Stokłosa, ks. Bernardas Augaitis.

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło
1746 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na
sumę 137 520 zł. W tej liczbie są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.
Walento Krzysztof Marzena,Sejny, Wojska Polskiego
Zubrzyńscy Marek Katarzyna,Sejny, W. Polskiego
Augustynowicz Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Podolewscy Edward Halina,Sejny, W. Polskiego
Idzikowscy Arkadiusz Dorota,Sejny, W. Polskiego
Małkińscy Tadeusz Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Bulwin Janusz Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Letkiewicz Józefa,Sejny, Wojska Polskiego
Koneszko Czesław,Gryszkańce
Korzenieccy Czesław Danuta,Rynkojeziory
Wojna Piotr Katarzyna,Rynkojeziory
Keller Józef Ewa,Rynkojeziory
Szkarnulis Czesław Anna,Rynkojeziory
Kosa Antoni Anna,Rynkojeziory
Paciukanis Witold Aldona,Rynkojeziory
Forencewicz Paweł Katarzyna,Jodeliszki
Skrypko Romuald Maria,Jodeliszki
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka
Żylińscy Józef Genowefa,Jodeliszki
Bobrowska Jagna,Jodeliszki
Palanis Olgierd Natalia,Jodeliszki
Kosa Danuta,Jodeliszki
Masionis Olgierd Danuta,Rynkojeziory
Leonowicz Jan Helena,Sejny, Łąkowa
Ogórkis Jan Grażyna,Sejny, Łąkowa
Bućkun Janusz Elżbieta,Sejny, Łąkowa
Hryniewiccy Alojzy Henryka,Sejny, Łąkowa
Staniewicz Tomasz Alicja,Sejny, Łąkowa
Czernialis Wiesław Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Szymańscy Stanisław Anna,Sejny, Łąkowa
Koncewicz Krzysztof Zofia,Sejny, Łąkowa
Prolejko Grzegorz Lucyna,Sejny, Świerczewskiego
Jodzis Zofia,Gryszkańce
Matulewicz Wiesław Zofia,Gryszkańce
Chmielewscy Stanisław Danuta,Gryszkańce
Ołów Zenon Eugenia,Gryszkańce
Sapiega Stanisław Krystyna,Gryszkańce
Jarzębowicz Fabian K. Z.,Gryszkańce
Jarzębowicz Mieczysław,Gryszkańce



Andruszkiewicz Kazimierz Leokadia,Gryszkańce
Misiukanis Romuald Biruta,Gryszkańce
Cieślukowscy Ryszard Irena,Gryszkańce
Krakowscy Józef Natalia,Sejny, Łąkowa
Koncewicz Stanisław Helena,Sejny, Łąkowa
Szymańscy Jerzy Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Żylińscy Jan Zofia,Sejny, Łąkowa
Drucis Julia,Sejny, Łąkowa
Litwińscy Andrzej Anna,Sejny, Łąkowa
Czarneccy Józef Janina,Sztabinki
Klucznik Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Bućkun Stefan Maria,Sejny, Łąkowa
Namiotko Bożena,Sejny, Łąkowa
Kossa Alicja,Jenorajście
Kwaterscy Stanisław Krystyna,Jenorajście
Iwaszko Jan Weronika,Jenorajście
Mazurkiewicz Wincenty Irena,Jenorajście
Rekuć Leszek Teresa,Jenorajście
Pietruszkiewicz Pius Eugenia,Jenorajście
Krywanis Grzegorz Danuta,Jenorajście
Wałukanis Józef Emilia,Jenorajście
Pietruszkiewicz Józef Zofia,Jenorajście
Rekuć Krzysztof Alicja,Jenorajście
Morawscy Mariusz Mariola,Gryszkańce
Klepaccy Jan Teresa,Konstantynówka
Wydra Irena,Konstantynówka
Radzewicz Sławomir Barbara,Konstantynówka
Radzewicz Bronisław Aniela,Konstantynówka
Gaus Jan Biruta,Konstantynówka
Sadłoń Alfred,Konstantynówka
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Dlaczego nie szukamy Chrystusa w Kościele, w Ewangelii, w modlitwie? Bo nauczyliśmy się
traktować Go jak ubezpieczalnię, jako kogoś, kto winien nam natychmiast załatwiać trudne
sprawy. Tymczasem On chce byśmy o Nim zawsze pamiętali i byli z Nim blisko, nie tylko w chwilach
nieszczęść, ale zawsze. Niech to nam przypomina dzisiejsza Ewangelia!
Św. Krzysztofa męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika
w śmiertelnych niebezpieczeństwach czcimy w środę, 25 lipca. Warto pamiętać o nim podczas
wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Od wielu lat z inicjatywy MIVA Polska, która działa przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji niesiona jest pomoc polskim
misjonarzom w zdobywaniu środków transportu.„1 grosz za jeden kilometr” to akcja wspierania polskich
misjonarzy zwłaszcza w zakupie potrzebnych tak bardzo pojazdów: aut, motocykli, rowerów, a nawet
łodzi motorowych, by mogli dotrzeć w najbardziej niedostępne rejony misji. Będziemy modlić się za
kierowców i wziąć udział w akcji w niedzielę, 22 lipca – będziemy święcić pojazdy na parkingu przed
Bazyliką po każdej Mszy św. Złożona przy tej okazji ofiara na misje będzie praktycznym i wymiernym
wyrazem wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże, a także oznaka naszej solidarności z misjonarzami
głoszącymi Ewangelię na krańcach świata. Apelujemy do kierowców o odpowiedzialne korzystanie
z pojazdów mechanicznych, a także bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę swoimi pojazdami.
Dzień wdzięczności rodzicom i dziadkom, seniorom z okazji wspomnienia liturgicznego świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny obchodzić będziemy we czwartek,
26 lipca. Najpiękniejszym wyrazem wdzięczności jest modlitwa i słowo „dziękuję”. Zapraszamy tego
dnia do takich gestów wdzięczności.
Doroczne Święto Policji obchodzić będziemy w piątek, 27 lipca. Na Mszy św. o godz. 12.00
modlić się będziemy za wszystkich funkcjonariuszy naszej Komendy Powiatowej Policji i za ich
rodziny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Dla wielu naszych Parafian jest czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów
od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od
uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po
przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.
Rozmnożenie chleba na pustyni ukazane w Ewangelii czytanej w niedzielę, 29 lipca, było przygotowaniem do cudu innego chleba, tego, którego swoim wyznawcom pozostawił Chrystus. Chodzi tu
o Eucharystię i wszystko, co Ona ze sobą niesie. Nie lekceważmy w wakacje tego duchowego skarbu!
Kolejną, 68. już rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego obchodzić będziemy w środę,
1 sierpnia. Poległo wówczas bardzo wielu ludzi, którzy odznaczali się wielką miłością do Ojczyzny. Oby ofiara ich życia przemówiła także do nas i skłoniła nas do budowania w sobie patriotyzmu,
potrzebnego nie tylko w czasie wojny, ale i pokoju.
We czwartek, 2 sierpnia ci, którzy nawiedzą naszą sejneńską Bazylikę Mniejszą, przystąpią do
Komunii Świętej i pomodlą się w intencjach wyznaczonych przez papieża, mogą otrzymać
tak zwany odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu. Bardzo zachęcamy do
skorzystania z tego duchowego daru.
Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez wyrzeczenie się picia
napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej
Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz
silniejsza i bardziej konsekwentna.
W pierwszych dniach sierpnia przypadają: pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy za
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remont domu parafialnego i na prace remontowe wymiany okien w klasztorze i renowację okien w naszej Bazylice. Jak dotychczas, ofiary
składane na tacę w ostatnią niedzielę lipca będą przeznaczone na wspomniane inwestycje. Można
także składać ofiary w kopertach wyłożonych na stoliku pod chórem. Wypełnione z adresem ofiarodawcy składamy na tacę. Bóg zapłać za wszelkie wsparcie prowadzonych inwestycji. Proszę również
o modlitwę o sprawne przeprowadzenie podjętych prac remontowych.
Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim, którzy pomogli godnie przyjąć obiadem pielgrzymów idących w pieszej pielgrzymce do Ostrej Bramy w Wilnie.
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Intencje mszalne 22.07. – 5.08.2012 r.
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 22 lipca 2012
07:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:30 +Czesław i z rodz. Matulewiczów
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (10mc)
11:30 Dziękczynna za 60 lat pracy w pszczelarstwie
i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Ireneusza Okulanisa
13:00 LT: +Genowefa +Grażyna Misiukanis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Czesław +Czesława Tarasiewicz +Anna
+Maria Ponganis i zm. z tych rodzin
PONIEDZIAŁEK, 23 lipca 2012
06:30 +Anna +Wincenty z rodz. Woźnialis
08:00 +Witold Andrulewicz (77 rocz.)
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Piotr Rogucki (6mc)
17:30 +Krzysztof Kowalewski
17:30 +Wacław Ordowski (1 rocz.)
WTOREK, 24 lipca 2012
06:30 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Ks. Sylwester Domel (13 rocz.)
08:00 +Bernardyna Karłowicz (6mc)
08:00 +Helena Pankiewicz (2mc)
17:30 +Mieczysław Albowicz (17 rocz.)
17:30 +Eugenia Winiewicz (6mc)
17:30 +Piotr Namiotko
ŚRODA, 25 lipca 2012
06:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej w studiach i w życiu dla Ewy
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Anna Januszko (20 rocz.) +Jerzy
08:00 +Antoni Kaufman (4mc)
08:30 LT: +Donat Łatwis (11mc)
17:30 +Krzysztof Pierożyński
17:30 +Eugenia Ziniewicz (19 rocz.)
17:30 +Anna +Piotr Jabłońscy +Anna +Zygmunt
Rapczyńscy
CZWARTEK, 26 lipca 2012
06:30 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Gudziewskiej i dla rodziny
08:00 +Romuald Wołągiewicz (7 rocz.)
08:00 +Anna Leszkiewicz
08:30 LT: +Anna Masianis
17:30 +Józef Polanis +Kazimiera
17:30 +Franciszek Ropel (8 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Aniela Teodorowicz (1 rocz.) +Stanisław
+Józef +Jan
PIĄTEK, 27 lipca 2012
06:30 +Anna Berezecka (10 rocz.) +Antoni
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
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08:00 +Leonarda +Franciszek Błaszczak
08:00 +Monika Namiotko (1 rocz.) +Witold (3mc)
12:00 O błog. Boże dla funkcjonariuszy Policji i dla
ich rodzin
17:30 +Anna +Marian Masianis
17:30 +Kazimierz (2 rocz.) +Jadwiga (8 rocz.) Markowiak
17:30 +Józef +Anna Depkun
SOBOTA, 28 lipca 2012
06:30 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Jan Pieczulis (3mc)
08:00 +Anna +Józef Grudzińscy
08:00 +Stanisław Motuk
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Władysława
Kamińskiego w 80 rocz. urodz.
17:30 +Mieczysław Aniszewski i zm. z rodziny
17:30 +Wojciech Wydro (7 rocz.)
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 29 lipca 2012
07:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:30 +Mateusz Miszkiel (5 rocz.)
10:00 +Robert Czeszkiewicz +Helena +Józef +Antonina +Stanisław Gajdzińscy
11:30 O błog. Boże w 20 rocz. ślubu Marzeny i Jana
Abramowiczów i dla rodziny
13:00 LT: +Józef Gryguć
Krasnowo: +Anna Łobik (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże w 25 rocz. ślubu dla Małgorzaty
i Mariana Rapczyńskich i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK, 30 lipca 2012
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Wacław Adamowicz (greg)
08:00 +Anna +Wincenty Szczerbińscy
08:00 +Helena Krejczman (2mc)
17:30 Dziękczynno-błagalna w rocz. ślubu z prośbą o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej
17:30 +Czesław (5 rocz.) +Jadwiga Bronejko
17:30 +Jadwiga (10mc) +Władysław +Mirosław
Motuk
WTOREK, 31 lipca 2012
06:30 +Janina Kozakiewicz (10 rocz.)
08:00 +Jan Kościelak (6 rocz.) jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Bronisław Kuklewicz (9mc)
08:00 +Janusz Pietkowski (18 rocz.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Julia (10 rocz.) +Jadwiga +Józef Wałukanis
ŚRODA, 1 sierpnia 2012
06:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Anastazja Jachimowicz (18 rocz.)
08:00 +Józef Sikorski (11mc)
17:30 +Zofia Majewska (8 rocz.) +Feliks
17:30 +Stefan +Helena Grabowscy
SIEWCA

CZWARTEK, 2 sierpnia 2012 pierwszy miesiąca
06:30 +Bazyli Gulan (5 rocz.)
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Olgierd Budowicz
08:30 +Albin Żurowicz (1 rocz.) egzekwie
17:30 +Leokadia Namiotko (9mc)
17:30 +Natalia +Edwin Miszkiel
PIĄTEK, 3 sierpnia 2012 pierwszy miesiąca
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Haliny i Jana
Wilkiel w 33 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:30 LT: +Romuald Klucznik
17:30 +Anna Toczewska (6 rocz.)
17:30 +Anna +Józef Dapkun
17:30 +Józef Ogurkis (9 rocz.)
SOBOTA, 4 sierpnia 2012 pierwsza miesiąca
06:30 +Leontyna Krawczyk
Kaplica Sióstr: +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Jan Wyżlański (48 rocz.)
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Kazimierz i z rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:30 LT: +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef
+Magdalena Krakowscy
15:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Witold Buczyński
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 22 lipca 2012
07:00 +Janusz Krakowski (13 rocz.)
08:30 +Antoni Gerwel
10:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
11:30 +Marianna Mackiewicz (11mc)
13:00 LT: +Witold Czerlanis (4 rocz.) +Romuald
Szczerbiński (8 rocz.) +Teresa Zdanowicz
(3mc)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Józef +Stefania +Aleksander Makowscy

Papieskie intencje modlitwy
– sierpień 2012
Ogólna:
Aby więźniowie byli traktowani w sposób
sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej
godności.
Misyjna:
Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania
Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– w poniedziałek, 23 lipca – święta Brygida,
patronka Europy, matka ośmiorga dzieci, które
przykładnie wychowała, a potem dała początek
nowej rodzinie zakonnej. Jest autorką dzieł mistycznych;
– we wtorek, 24 lipca – święta Kinga, która prowadziła życie pokutne najpierw w białym
małżeństwie, a po śmierci męża w ufundowanym
przez siebie klasztorze klarysek w Starym Sączu;
– w środę, 25 lipca – święty Jakub Apostoł.
Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów
Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd
Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów
jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda
został ścięty mieczem. Jego krótkie życie nie jest
porażką, ale świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości;
– w środę, 25 lipca – święty Krzysztof, męczennik z połowy III wieku, patron kierowców
i podróżujących, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach;
– w czwartek, 26 lipca – święci Joachim
i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny. Tego
dnia pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych
rodziców i dziadków.
– we wtorek, 31 lipca – święty Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerz, który poświęcił swoje życie Bogu. Żył w XVI wieku. Założył Towarzystwo
Jezusowe. Jest uznawany za wybitnego znawcę
duszy ludzkiej;
– w środę 1 sierpnia – święty Alfons Liguori,
biskup i doktor Kościoła, żyjący we Włoszech na
przełomie XVII i XVIII wieku. Niestrudzenie oddawał się posłudze głoszenia Bożego słowa, opiece
nad młodzieżą, ubogimi i potrzebującymi. Założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
(redemptorystów);
– w sobotę, 4 sierpnia – święty Jan Maria
Vianney, wybitny, a jednocześnie prosty i skromny
kapłan. Żył we Francji w XIX wieku. Swoją modlitwą i całkowitym oddaniem się pracy duszpasterskiej doprowadził do duchowego ożywienia, przekraczającego granice jego parafii. Jest patronem
proboszczów. Tego dnia pamiętajmy w modlitwie
o naszych duszpasterzach.

Słyszycie

na ile sposobów w pokoju nosi się Krzyż.
Pierwszy polega na niesieniu go z cierpliwością, drugi to niesienie go radośnie, trzeci to
niesienie go z weselem.
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Z ŻYCIA PARAFII

Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy
w Wilnie już po raz XXII nawiedziła nasze Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej. Do naszej Bazyliki
przybyło ponad 900 pielgrzymów, a wśród nich
kilkudziesięciu kapłanów, którzy sprawowali Eucharystię. Po Mszy św. nasi Parafianie jak zawsze
gościnnie podjęli pielgrzymów obiadem.

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