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Powstanie Chrystusa z martwych pokazuje,
że mamy przyszłość.
Cierpienie i śmierć nie tracą przez to nic
ze swej goryczy,
ale ukazują się w nowym świetle

MOC SŁOWA
Niedziela XXXI Zwykła
		
– 4 listopada 2012
Mk 12,28-34

J

eden z uczonych w Piśmie zbliżył się do
Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze
ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział:
„Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan
jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest
to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego». Nie ma innego przykazania większego
od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować
bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy
niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że
rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:„Niedaleko
jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie
odważył się Go pytać.
Refleksja niedzielna:
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego”. Z miłością bliźniego może być kiepsko, jeśli
miłość samego siebie ma być jej miarą. Jest przecież bardzo wielu takich, którzy nie mogą ścierpieć
samych siebie, którzy chcieliby bardzo być kimś innym albo przynajmniej jacyś inni: piękniejsi, wyżsi,
szczuplejsi, bardziej wysportowani, bogatsi, sprytniejsi, zdolniejsi. Cóż znaczy, że jest bardzo wielu
takich? A my sami? Czyż nigdy nie było takich chwil
ani czasami nie jest tak, że chcielibyśmy być kimś
innym albo wyobrażamy siebie zupełnie inaczej.
Jeśli samego siebie nie lubię, takiego jakim jestem,
jak mogę lubić i kochać innych takimi, jakimi akurat
są? Po przeciwnej zaś stronie znajdują się ci, którzy
samych siebie kochają ponad wszystko i mają na
uwadze tylko samych siebie i swoją przyjemność
i korzyść. Jak zachować równowagę między tymi
dwo¬ma niezdrowymi, zgubnymi, skrajnymi postawami? Jak dojść do takiej miłości, która mnie
ceni sobie dokładnie tak samo jak mojego bliźniego
i stwarza szansę rzeczywistego rozwoju i spełnienia?
Jezus, mocno tkwiąc w żydowskiej tradycji, jest przekonany, że może to się udać tylko wtedy, gdy naszą
miłość zwiążemy z przenikniętym miłością uznaniem Boga jako Stwórcy i jedynego Pana. Ta miłość
Boga (tak samo jak miłość bliźniego) nie ma nic
wspólnego z ckliwością ani z euforycznym uniesie-



niem zapominającym o świecie. Wprost przeciwnie.
Wymaga całego człowieka: jego całego serca, jego
całego rozumu i jego wszystkich sił. Zarazem wydaje
mi się, że dopiero decyzja, żeby Boga postawić na
pierwszym miejscu, pozwala również człowiekowi
odzyskać całego siebie. Wprawdzie podjęcie takiej
decyzji, a zwłaszcza jej stałe odnawianie, z pewnością wymaga wielkiego wysiłku, ale w zamian obdarza wielkością i spokojem, że mogę siebie i swojego
bliźniego spotykać w Miłości.
Niedziela XXXII Zwykła
		
– 11 listopada 2012
Mk 12,38-44

J

ezus nauczając mówił do zgromadzonych:
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach,
lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem
usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
„Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.
Refleksja niedzielna:
Na pewnym chrzcie znajoma, która trzymała
się z daleka od Kościoła, została z nim ponownie
skonfrontowana. „Zanim oddaliłam się od Kościoła i
jego sprawy stały mi się obojętne, byłam dość religijna i kościelnie zaangażowana” - mówi. „Ale później
wszystko to stało się dla mnie zbyt polityczne. Zawsze
ceniłam sobie, że w Kościele używa się innego języka,
poruszało się inne tematy niż te, o których mówiło
się na co dzień”. Gdy siedziała w ławce kościelnej,
nie miała ochoty słuchać społecznych i politycznych
apeli, narzekań na kłopoty finansowe i stale malejącą liczbę wiernych chodzących w niedzielę i święta
do kościoła. „Chrześcijanie powinni promieniować
optymizmem i dawać świadectwo swej wierze. Tego
było mi potrzeba i tego bym oczekiwała!” Mając w
uchu te zwierzenia znajomej, zupełnie inaczej słucham dzisiejszej Ewangelii. „Grosz ubogiej wdowy”
SIEWCA

nagle przestaje być dla mnie gorącym i natarczywym
apelem do mojej materialnej pewności o jakieś datki
na niezliczone i wciąż pilne potrzeby. Wdowa oddała
„całe swe utrzymanie”, mając ufność, że Bóg jej nie
opuści, że ją wesprze i nie pozwoli upaść. Składa odważne, choć zupełnie nie spektakularne świadectwo
swej głębokiej wiary w dobroć Boga - w zupełnym
przeciwieństwie do teologów i religijnych oficjeli
swoich czasów. A ja, jakie daję świadectwo swojej
ufności w Boga?

Papieskie intencje modlitwy
– listopad 2012
Ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy
Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu
Panu.
Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi
był promiennym świadkiem narodów.

Na tym świecie człowiek ma trzech przyjaciół. Jak zachowują się oni w godzinie
jego śmierci?
Pieniądze, jego
najlepszy przyjaciel, opuszczają go pierwsze.
Jego krewni i
przyjaciele towarzyszą mu aż
do bram grobu
i powracają do
swoich domów.
Trzecim przyjacielem, o którym najczęściej
zapomina za swego życia, są jego czyny...
		

Johann Gotfried Herder
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OK WIARY, ale po co? Myślę, że wielu zadaje
sobie to pytanie. Przecież jestem człowiekiem wierzącym, za takiego się uważam.
Wierzę w Boga, czasami zaspokajam Jego oczekiwania, tzn. od czasu do czasu chodzę do kościoła,
odstoję swoje, raz w roku idę do spowiedzi, żeby
mieć z głowy i nikt mi nie zarzuci, żem niekatolik.
Przecież wierzę. Ale czy na pewno? Często moje
życie niewiele ma wspólnego z nauką Bożą zawartą w Piśmie Świętym, nie zgadzam się z wieloma
zasadami moralnymi i etycznymi w nauce Kościoła,
wyraźnie oddzielam to co religijne w moim życiu
od tego „świeckie”. Nie obnosze się ze swoją wiarą, bo jest to moja prywatna sprawa. Tymczasem
wiara jest prawdziwa, gdy jest żywa, to znaczy gdy
kieruję się jej wskazaniami w codziennym życiu.
Wezwanie Chrystusa w Ewangelii jest jasne: „wy
jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata.
Jeżeli sól zwietrzeje, utraci swój smak i na nic się
nie przyda, jak tylko na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi”. Rok Wiary jest po to, bym sobie to
uświadomił. Wiara jest autentyczna, gdy idę za
jej wskazaniami, gdy budzi we mnie entuzjazm
i radość. A jej źródłem jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan, który pragnie, abym był świadkiem tej prawdy w moim środowisku.
List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
3. Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała,
a światło było trzymane pod korcem (por. Mt 5,
13-16). Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę
pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do
wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na
nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym,
wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem
życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego
uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa, w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach
z tą samą mocą: „Troszczcie się nie o ten pokarm,
który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”(J 6, 27).
Pytanie stawiane przez tych, którzy go słuchali
jest również tym samym, jakie my stawiamy: „Cóż
mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” (J
6, 28). Znamy odpowiedź Jezusa: „Na tym polega



dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w
Tego, którego On posłał” (J 6, 29). Wiara w Jezusa
Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny.
4. W świetle tego wszystkiego postanowiłem
ogłosić Rok Wiary. (...) Będzie to dobra okazja do
wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas
szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary.
Nie po raz pierwszy Kościół jest wezwany do celebrowania Roku wiary. Mój czcigodny poprzednik,
Sługa Boży Paweł VI ogłosił podobny w 1967 roku
dla upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i
Pawła w 1900 lat od ich najwyższego świadectwa
wiary. Chciał, aby był to uroczysty moment, aby w
całym Kościele było„prawdziwe i szczere wyznanie
tej samej wiary”. Chciał on też między innymi, aby
ta wiara była potwierdzona w „sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i świadomy, wewnętrzny i
zewnętrzny, pokorny i szczery”. Myślał, że w ten
sposób cały Kościół będzie mógł podjąć „wyraźną
świadomość wiary, aby ją ożywić, oczyścić, aby
ją umocnić i potwierdzić oraz ją wyznać”. Wielkie
wstrząsy, które miały miejsce w owym roku, uczyniły jeszcze bardziej wyraźnym zapotrzebowanie
na uroczystość tego rodzaju. Zakończyła się ona
„Wyznaniem wiary Ludu Bożego”, aby zaświadczyć
jak bardzo istotna treść, która od wieków stanowi
dziedzictwo wszystkich wierzących, musi zostać
potwierdzona, zrozumiana i pogłębiona nieustannie na nowy sposób, aby dać konsekwentne świadectwo w innych warunkach historycznych, niż w
przeszłości.
Odpust zupełny w Roku Wiary
Biskup Ełcki wyznaczył wśród innych miejsc
diecezji ełckiej naszą Bazylikę jako miejsce
uzyskania odpustu zupełnego każdemu, kto
nawiedzi nasze sanktuarium i weźmie udział w
Eucharystii, bądź też pomodli się odmawiając
Ojcze nasz, Wierzę i wzywając wstawiennictwa
Matki Bożej. Warunkiem uzyskania odpustu jest
stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa
wyznaczona przez Ojca Świętego. Spowiednicy
w naszej świątyni mają prawo uwalniać od kar
kościelnych zastrzeżonych biskupowi miejsca.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

„Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.”
Słowo„Syjon” pojawia się w Biblii ponoć ponad
50 razy, głównie w znaczeniu „twierdzy” - jako
miasto Dawida, ale i miasto Boga; służy też do
określania duchowych pojęć.
Dzień 19 kwietnia – trzeci dzień pobytu w
Jerozolimie był bogaty w wydarzenia, w ilość nawiedzanych miejsc. Kościół Pater Noster z tekstem
„Ojcze nasz” w różnych językach świata, Eucharystia z widokiem na Jerozolimę w kościele Dominus
Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, Ściana Płaczu – to nie wszystko. Po krótkim odpoczynku dotarliśmy na wzgórze tuż za murami Starego Miasta
Jerozolimy - na Górę Syjon. Tam jest Wieczernik,
Grób króla Dawida i kościół Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny.
O Wieczerniku czytamy w tekstach Ewangelii,
słyszymy w rozważaniach, homiliach, pieśniach.
Tego dnia stanęliśmy w tym niezwykłym miejscu
- w„sali na górze.” Pomieszczenie niewielkie, proste
kamienne ściany, bez żadnych ozdób, mebli; strop
oparty na dwóch kolumnach dzielących salę na
dwie nawy. Jest to miejsce Ostatniej Wieczerzy,
potem miejsce ukazywania się uczniom Jezusa
Zmartwychwstałego, miejsce zesłania Ducha Świętego. Tutaj po śmierci Jezusa zebrali się przerażeni
Apostołowie, a po Zmartwychwstaniu gromadzili
się w pierwszy dzień tygodnia, aby w sposób sakramentalny ponawiać w liturgii tajemnice Życia,
Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, a więc jest
to miejsce ustanowienia Sakramentu Eucharystii
i Kapłaństwa. Mimo dużej liczby zwiedzających,
panującego gwaru i niewielkiego metrażu „pierwszego kościoła chrześcijańskiego”, bo tak też Wieczernik jest nazywany, skupiliśmy się na modlitwie
w intencji księży z naszych parafii, prosiliśmy o
nowe powołania kapłańskie. W czasie zdobywania
Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku Wieczernik nie
uległ zniszczeniu, zdewastowały go potem wojska
Saladyna. W XIV wieku opiekę nad Wieczernikiem
objęli franciszkanie, ale już w 1551r. przejmują
go muzułmanie, budując na ścianie południowej
mihrab – niszę modlitewną, która zachowała się
do dziś. Obecnie franciszkanie zachowali prawo
do dwóch nabożeństw w roku: w Wielki Czwartek
i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tak jak
południową ścianę zdobi muzułmański mihrab, tak
północną - współczesna rzeźba przedstawiająca
drzewko oliwne o trzech mocnych pędach symbolizujących trzy wielkie religie: chrześcijaństwo,
judaizm i islam.
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W tym samym budynku, piętro niżej znajduje
się synagoga, a w niej symboliczny Grób króla
Dawida. Sarkofag okrywa aksamitna haftowana
zasłona z hebrajskim napisem:„Dawid - król Izraela
żyje wiecznie”. Po Ścianie Płaczu to najważniejsze
dla wyznawców religii mojżeszowej miejsce w
Jerozolimie. Na placu przed synagogą wznosi się
pomnik króla Dawida – władca w długich szatach,
w pozycji siedzącej z harfą w rękach. Zatrzymaliśmy się na chwilę, by go utrwalić na fotografii.
Chwila nieco się przedłużyła, bo siostra Barbara zaintonowała oazową piosenkę, której refren
„Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid tańczyć chcę…”
podchwycili inni pielgrzymi i powstał mały chórek
klaszczący w rytm melodii. Miły moment.
Stąd dosłownie kilka kroków do kościoła
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. „Stylem nawiązuje do budowli romańskich, a konkretnie do
katedry akwizgrańskiej. Jest to rotunda wpisana
w krzyż grecki. Centralna część świątyni zdaje
się wyrażać pewną treść teologiczną zawartą w
symbolice sakralnej. Doskonałość jestestwa Maryi symbolizowana przez plan koła, przechodzi
w kopułę – symbol nieba, do którego Maryja została wzięta po swym zaśnięciu, z ciałem i duszą.”
Piękna rotunda wzniesiona z jasnego piaskowca,
z czterema narożnymi wieżyczkami i spiczastym
dachem prezentuje się okazale, góruje nad innymi
budowlami. Świątynia dwupoziomowa, ołtarze
ufundowane przez bogate kraje świata.
Najwięcej czasu spędzamy w pogrążonej w półmroku krypcie przy sarkofagu Maryi otoczonym
kilkoma kolumnami. Rzeźba przedstawia Matkę
Jezusa po zaśnięciu. Figura Matki Bożej to postać
leżąca na marmurowym postumencie, w długiej
brązowej sukni i welonie tejże barwy. Ręka rzeźbiarza ukształtowała tę postać w drzewie wiśniowym,
twarz i złożone ręce uformowała z kości słoniowej.
Panuje tutaj wielka cisza, pielgrzymi klęczą wokół
figury, wpatrują się w pogrążoną w wiecznym śnie
Matkę Boską, trwają w modlitewnej zadumie. W
tym miejscu zakończyła się ziemska wędrówka
Maryi. Mocą Bożą została wzięta do nieba z ciałem i
duszą. W kościele katolickim 15 VIII to uroczystość
Wniebowzięcia NM Panny (Matki Bożej Zielnej).
To ostatni punkt dzisiejszego programu pielgrzymkowego. Podsumowanie wypada imponująco: tyle miejsc, tyle przeżyć, wzruszeń, zachwytów,
tyle nowej wiedzy. Zabierzemy te dary, to bogactwo duchowe ze sobą, by dzielić się nim z innymi.
Na długo zostaną w naszych sercach. Renia M



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Wartość codziennych,
zwykłych zajęć
Świadomość, że praca ludzka jest uczestnictwem w dziele Boga, winna przenikać - jak
uczy Sobór - także do„zwykłych, codziennych
zajęć. Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy,
zdobywając środki na utrzymanie własne i rodziny, tak wykonują swoje przedsięwzięcia, by
należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać, że swoją pracą rozwijają dzieło
Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci i
osobistym wkładem przyczyniają się do tego,
by w historii spełniał się zamysł Boży” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele nr 34).
Trzeba przeto, ażeby owa chrześcijańska
duchowość pracy była powszechnym udziałem wszystkich. Trzeba, aby zwłaszcza w dzisiejszej epoce duchowość pracy wykazywała
te dojrzałość, jakiej domagają się napięcia i
niepokoje myśli i serca.
Świadomość, że przez pracę człowiek
uczestniczy w dziele stworzenia, stanowi
najgłębszą pobudkę do jej podejmowania
na różnych odcinkach: „Powinni tedy wierni
- czytamy w Konstytucji Lumen Gentium - poznawać najgłębszą naturę całego stworzenia,
jego wartość i przeznaczenie do chwały Bożej,
i przez świeckie również dzieła dopomagać
sobie wzajemnie do bardziej świętego życia, tak aby świat przepojony został duchem
Chrystusowym i w sprawiedliwości, miłości
i pokoju tym skuteczniej cel swój osiągał...
Dzięki swej kompetencji w umiejętnościach
świeckich i przez swą działalność uwzniośloną wewnętrznie łaską Chrystusową, winni oni
wydatnie przyczyniać się do tego, aby dobra
stworzone doskonalone były dzięki ludzkiej
pracy, technice i cywilizacji społecznej zgodnie z przeznaczeniem, jakie im wyznaczył
Stwórca, i z oświeceniem, jakie przyniosło
Słowo Jego” (KK 36)
Myśli Błogosławionego Jana Pawła II
Ten, kto przebacza i ten, który dostępuje przebaczenia, spotykają się ze sobą w godności,
której potwierdzenie stanowi źródło największej radości.
z encykliki Dives in Misericordia, 1980 r.



Miłosierna Matko B
przyczyń

Z

aczęło się od zwykłej bramy w murze obronnym Wilna i postaci Mater Dei Immaculata
(Niepokalanej) malowanej na dębowej desce
przez nieznanego malarza, umieszczonej w niszy
bramy od strony miasta. Obraz był częścią dyptyku
portretowego - na
drugim namalowany został Chrystus
Zbawiciel świata
(Salvator Mundi).
W roku 1668 Zakon
Karmelitów Bosych
oficjalnie otrzymał
zgodę na opiekowanie się obrazem
Matki Bożej. Po wybudowaniu kaplicy
nad bramą zwanej
Ostrą, w roku 1671
umieszczono w niej
obraz. Metalową sukienkę, przykrywającą obraz, złożoną
z siedemnastu części, wykonano ze
złoconego srebra.
Pokryto ją bogatym ornamentem
kwiatowym (róże,
tulipany, goździki)
wraz z nimbem o
czterdziestu dwóch
promieniach i dwunastu gwiazdach. Te
dwanaście gwiazd
to dwanaście przywilejów Jej Królewskiej Jasności, którymi przewyższa
wszystkich niebian. Tuż przed koronacją w 1927
roku zmontowano w jedną całość i przytwierdzono nie do samego obrazu, lecz do ruchomego
ekranu połączonego z ramą zawiasami. Głowę
Maryi zdobią dwie korony; starsza barokowa, z XVII
w. z motywem suchych liści akantu, zwieńczona
krzyżem, osadzona nisko nad czołem Maryi, pełniła
rolę stelarza na wota. Druga, rokokowa, z XVIII w.
podtrzymywana przez barokowe aniołki, jest dwukrotnie wyższa. Uroczystość koronacji cudownego
obrazu, na mocy dekretu papieża Piusa XI odbyła
się dnia 2 lipca 1927 roku. W sanktuarium w Ostrej
Bramie w Wilnie na przestrzeni wieków — zwłaszcza podczas bolesnych doświadczeń dziejowych
SIEWCA

Boska Ostrobramska,
się za nami
- Polacy i Litwini w sposób szczególny wyrażali
swoją miłość do Matki Najświętszej. Tu powierzali
Jej radości i troski codziennego życia, tu wyrażali
wdzięczność za łaski, których hojnie im udzielała
jako Matka Miłosierdzia. Z Ostrą Bramą wiążą się
następujące wydarzenia:
Boża Opatrzność
sprawiła to, że u
Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie w
dniach 26-28 kwietnia 1935 r., w czasie
uroczyście obchodzonego zakończenia Jubileuszu
Odkupienia Świata,
po raz pierwszy był
publicznie uczczony
wizerunek Najmiłosierniejszego Zbawiciela. Uroczystości odbywały się w
pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, tak,
jak tego żądał Pan
Jezus - uczestniczyła
w nich siostra Faustyna, a kazanie o
Bożym miłosierdziu
wygłosił ks. Sopoćko. „Przez trzy dni
był ten obraz wystawiony na widok
publiczny i odbierał
cześć publiczną, ponieważ był umieszczony w Ostrej
Bramie, w szczycie
okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. W
Ostrej Bramie obchodzono uroczyście przez te trzy
dni zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata
- 1900-lecie od męki Zbawiciela” (Dz. 89).
			
(zebrał Eugeniusz)
O Pani moja, Święta Maryjo, Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało
moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje,
wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia
mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje
wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen
Nr 94/2012

MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana

Część 11:
Łamanie chleba i Komunia Święta
Po przekazaniu znaku pokoju kapłan łamie nad paterą hostie. Tak nazywa się okrągły opłatek. Mały kawałek hostii wpuszcza do
kielicha z winem. Po cichu modli się: „Ciało i
Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które
łączymy i będziemy przyjmować, niech nam
pomogą osiągnąć życie wieczne”. W czasie łamania chleba odmawia się albo śpiewa Agnus
Dei (to łacińskie wyrażenie znaczy „Baranek
Boży”). W czasie Mszy Świętej hostię, którą
się łamie i w której obecny jest Jezus, nazywa
się wiec Barankiem Bożym, który ofiaruje się
nam w Komunii Świętej. Jest on tym samym
Barankiem ofiarnym, który za nas i dla naszego zbawienia cierpiał i poniósł śmierć. Słowa:
„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami” (J l ,29), powtarza się
trzykrotnie, ale za trzecim razem wyrażenie
„zmiłuj się nad nami” zastępuje zwrot „obdarz
nas pokojem”. Po krótkiej modlitwie kapłan
klęka, bierze hostię i wysoko ją podnosi, wypowiadając przy tym słowa, które wyrzekł Jan
Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa: „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).
Wierni zaś wyznają swoją grzeszność i proszą
Jezusa o uzdrowienia swych dusz: „Panie, nie
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale
powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona
dusza moja”. Teraz rozpoczyna się rozdzielanie
Komunii Świętej.
Czy wiadomo już...
że hostie przygotowuje się w klasztorach?
Przygotowaniem hostii zajmują się zakonnice. Hostie robi się z mąki pszennej i wody.
Najpierw miesza się mąkę z wodą i zagniata
ciasto. Następnie ciasto kładzie się cienko na
blachy i piecze. Po upieczeniu ciasta i zadbaniu
o jego odpowiednią wilgotność, by się nie
łamało, wytłacza się z niego hostie. Hostie
mają różną grubość i wielkość.
że zdanie: „Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie...” pochodzi z Biblii?
Wypowiedział je setnik z Kafarnaum, gdy
prosił Jezusa o uzdrowienie swego sługi” (Mt
8,5-13).



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. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz.

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Tomasz Milewski, kawaler, Sejny, Parafia tut. i
Monika Grzędzińska, panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Marek Kalwejt, kawaler, Sejny, Parafia tut. i
Katarzyna Skupska z d. Gibas, wdowa, Sejny, Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:
20/10/2012
Anna Szułowicz i Radosław Wróblewski
27/10/2012
Agnieszka Cewkowicz i Mieczysław Niewulis

Sakrament Chrztu Świętego:
28/10/2012 Ksawery Pieciun, Anita Chrulska,
Damian Gibas, Fabian Sosnowski

Odeszli do wieczności:

Jan Jachimowicz, Sejny (l. 75) zm. 15/10/2012
Edward Olejniczak, Sejny (l. 81) zm. 19/10/2012
Franciszek Gudajtis, Sejny (l. 62) zm. 24/10/2012
Piotr Misiukanis, Sejny (l. 82) zm. 27/10/2012

Ofiarodawcy na remont

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego, remont okien w Bazylice
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło
1947 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na
sumę 170 050 zł. Umieszczamy sukcesywnie
listę ofiarodawców.
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Jarzębowicz Fabian K. Z.,Gryszkańce
Bronejko Stanisław Ewa,Romanowce
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Laskowscy Marek Zofia,Daniłowce
Żeladonis Łukasz,Olszanka
Koneszko, Przeborowscy,Posejny
Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Baranowscy Adam Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Leszczyńscy Mirosław Jolanta,Sejny, Woj. Polskiego
Okrągły, Parafia Szczepki
Andrulewicz Janina Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Andrulewicz Stanisław Barbara,Marynowo
Wilkiel Wincenty Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Andruszkiewicz Czesław Halina,Sejny, E. Plater
Dudanowicz Czesław Zofia,Gawiniańce



Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego
Kossa Józef Wida,Krasnowo
Ks. Józef Ogórkis,Płonka Kościelna
Chałaczkiewicz Leszek Lucyna,Sejny, Woj. Polskiego
Maturzyści Rocznik 1972
Ziębaczewscy Monika Ernest,Warszawa, Górska
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Prolejko Grzegorz Lucyna,Sejny, Świerczewskiego
Pietrewicz Janina Elżbieta,Sejny, Zawadzkiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Bednarska Zuzanna,Sejny, Piłsudskiego
Grabowska Anna,Sejny, Piłsudskiego
Stylińscy Tadeusz Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Misiewicz Bernard Regina,Sejny, Woj. Polskiego
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny, Nowotki
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Kamińscy Jan i Teresa,Kielczany
Ludorf Jarosław Bożena,Sejny, Konopnickiej
Maślak Edmund Leokadia,Sumowo
Wspólnoty Parafialne (AK, Caritas, Wieczernik, Koła
Różańcowe)
Gajdzińscy Marian Jadwiga,Sejny, Parkowa
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Kabrońscy Henryk Konstancja,Sejny, Konarskiego
Węgrzyk Małgorzata Dominik,
Żegarscy Stanisław Leonarda,Sejny, Nowa
Radomska Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Karłowicz Józef Marianna,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada
Anonimowo
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Budowicz Antoni Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego
Werelich Józef Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Chałaczkiewicz Leszek Lucyna,Sejny, Woj. Polskiego
Nicewicz Robert Dorota,Sejny, Strażacka
Gryguć Józef Jadwiga,Babańce
Niemkiewicz Henryk Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Raglis Kazimierz Bożena,Skarkiszki
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Jodzio Tadeusz Helena,Sejny, Mickiewicza
Ołów Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, Woj. Pol.
Skupska Katarzyna,Sejny, Wojska Polskiego
Okońska, Pogroszew Kolonia
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Ogłoszenia duszpasterskie

P
M
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ierwsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina
nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Stając przy gorbach naszych najbliższych, budujemy w
sobie wiarę, że żyją w Bogu.
odlitwa wspominkowa za zmarłych codziennie w dni powszednie przed wieczorną Mszą św.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
niedzielę, 11 listopada wyrazimy szczególną solidarność z Kościołem prześladowanym w różnych
częściach świata. Inicjatorem tej akcji – już po raz czwarty – jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie. Chcemy być wrażliwi, pamiętać, modlić się i wspierać materialnie chrześcijan
prześladowanych tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Szczególną uwagę zwracamy na chrześcijan w Egipcie, gdzie 12 mln wierzących w Chrystusa staje wobec
prześladowań i dyskryminacji i wypędzenia ich z własnej ojczyzny. Przy kościele będą zbierane ofiary
do skarbon, dzieki którym Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może nieść skuteczną pomoc
chrześcijanom w Egipcie, Sudanie, Indiach, Iraku, Ziemi Świętej i tym, którzy cierpią głód, choroby,
wygnanie. Pomoc każdego z nas ma ogromna wartość. Można również wysłać SMS o treści RATUJE na
nr 72405 (koszt 2,46 zł) akcja trwa od 1.11. do 31.12. br. My cieszymy się wolnością religijną, możemy
swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że
są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa,
duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy
tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy
w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz!
więto Niepodległości naszej Ojczyzny obchodzić będziemy w niedzielę, 11 listopada. Wspominając
czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba i dzisiaj pamiętać nieustannie o
Ojczyźnie i budować jej teraźniejszość i przyszłość w oparciu o wartości największe – wiarę w Boga
i Jego prawo, ufając opiece Matki Najświętszej i Świętych, którzy pokazują nam, jak kochać Boga i
Ojczyznę. Walczmy wszyscy o odrodzenie naszego Narodu, który przez swoją bogatą historię zasługuje na uznanie i szacunek, ale też i dzisiaj trzeba domagać się szacunku dla tego, co święte – życia,
wiary, wolności przekonań. Z wiarą w życie wieczne myślimy o bohaterach, którzy ginęli za Ojczyznę,
ale też i z nadzieją patrzymy w przyszłość, dlatego na Mszy św. o godz. 10.00 modlić się będziemy o
błogosławieństwo i pomyślność dla naszej Ojczyzny, za rządzących i wszystkich obywateli. Zapraszam
do licznego udziału w tej Eucharystii. Mam nadzieję na obecność dzieci i młodzieży (to dobra lekcja
patriotyzmu), pocztów sztandarowych, delegacji wszystkich stowarzyszeń, naszej sejneńskiej Orkiestry.
Po Mszy św. pójdziemy pod Pomnik Powstania Sejneńskiego, gdzie będą złożone kwiaty i zapalone
znicze, a potem w Domu Kultury uroczysta akademia z okazji naszego wspólnego święta.
zkoła Animatorów Biblijnych Diecezji Ełckiej rozpoczyna drugą edycję zajęć dla tych, którzy pragną
zgłębiać Pismo Święte, aby potem pomagać innym poznawać treści Bożego Objawienia np. w kręgach
biblijnych w parafii. Byłoby pięknie, gdyby i z naszej Parafii kilka osób wzięło udział w tych zajęciach. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 listopada (sobota) o godz. 9.45 w Ełku, w Kurii Biskupiej przy katedrze.
oroczne spotkanie Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej przy naszej Kolegiacie - Bazylice Sejneńskiej
odbędzie się w sobotę, 10 listopada. O godz. 12.00 będzie Eucharystia za zmarłych biskupów
diecezji sejneńskiej, łomżyńskiej, warmińskiej i ełckiej oraz kapłanów – kanoników naszej Kapituły, a
wśród nich byli proboszczowie ks. Stanisław Rogowski i ks. Kazimierz Gacki. Mszy św. będzie przewodniczył Pasterz naszej Diecezji Biskup Jerzy Mazur. Zapraszamy naszych parafian do licznego udziału
w tej Eucharystii.
więto Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej będzie okazją udziału w koncercie, który wykona
nasza młodzież i dzieci z zespołów muzycznych naszej Parafii 16 listopada (piątek) o godz. 17.00 w
naszej Bazylice. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy do wyrażenia naszej miłości do Matki.
óżaniec w intencji naszych zmarłych z udziałem naszych chórów polskiego i litewskiego będzie w
naszej Bazylice w niedzielę, 25 listopada o godz. 17:00. Zapraszamy wszystkich.
rwa remont naszego domu parafialnego. W tej chwili dobiegają prace tynkowania pierwszego piętra.
Przygotoujemy się do dalszych prac wykończeniowych. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary
składane na ten cel. Parafia jest zadłużona i jest to związane z wykonanymi pracami przy remoncie
okien w Bazylice i klasztorze. Nie możemy zebrać wkładu własnego, który wynosi 70 tys. zł. Ale mam
nadzieję, że wielu Parafian, zwłaszcza tych, którzy dotychczas nie pomagali, wesprą wspólną sprawę.
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Intencje mszalne 04-18.11.2012 r.
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 4 listopada 2012
07:00 +Janina Okulanis (7 rocz.)
08:30 +Natalia +Edwin Miszkiel i ich rodzice
10:00 +Antoni Czokajło +Franciszek Staniewicz
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla
Parafian wsi Zaleskie
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Za zmarłych członków Wspólnoty
13:00 LT: +Danuta Janulewicz +Biruta +Jan Maksimowicz i jego rodzice
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jadwiga +Wiktor +Stanisław Bednarscy
PONIEDZIAŁEK, 5 listopada 2012
06:30 Za parafian
08:00 +z rodz. Zawadzkich i Konopków
08:00 +z rodz. Ogórkisów, Leończyków i Pietruszkiewiczów
08:00 +Anna +Ignacy +Wincenty +Marianna
z rodz. Gryguć +Edward Żukowski (2mc)
17:30 +Jarosław +Marcin +Marianna
z rodz. Domańskich
17:30 +z rodz. Pietruszkiewiczów i Raudonowiczów
17:30 +Józef Andrzejewski (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 6 listopada 2012
06:30 +Leonarda Żegarska (11mc)
08:00 +Sigit Czeplik (6 rocz.)
08:00 +Józef Misiukanis +Helena +Witold Skrypko
08:00 +Anna +Wincenty Niewulis +Magdalena
+Marcin Krakowscy +Stanisław +Rozalia
17:30 +Ludwik Bykowski (8mc)
17:30 +Helena Olszewska +Kazimierz Miler
17:30 +Franciszek Grzędziński (6 rocz.)
ŚRODA, 7 listopada 2012
06:30 +Antonina Luto
Kaplica Sióstr: +Andrzej Łabanowski
08:00 +z rodz. Totczyków, Gerwelów i Sitkowskich
08:00 +Aniela Kochańska (8 rocz.)
08:30 +Weronika +Stanisław +Bronisław
z rodz. Buchowskich (krzyżowa)
17:30 +Marianna Chraboł (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Franciszek Miszkiel
17:30 +Amelia +Henryk Luty
CZWARTEK, 8 listopada 2012
06:30 O nawrócenie męża Ryszarda i dzieci i podziękowanie za otrzymane łaski
08:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy
08:00 +Weronika +Michalina +Józef +Julia Gaus
08:00 +z rodz. Mellerów i Romanowskich
17:30 +Jan Lupo (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zenon i z rodz. Kisielewskich i Niewulisów
17:30 +z rodz. Jabłońskich, Laudów i Cieślukowskich
PIĄTEK, 9 listopada 2012
06:30 O wiarę i uwolnienie od nałogu dla Tomasza
08:00 +zm. z Koła Różańcowego z Łumbii
08:00 +Marianna +Wacław Laskowscy +Anna +Eugeniusz Michalscy
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17:30 +Dariusz Sosnowski (19 rocz.)
17:30 +Sławomir Rydzewski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisław +Maria Mikołajczyk +Jan +Emilia
Juchniewicz
SOBOTA, 10 listopada 2012
06:30 +Władysława +Jan i ich rodzice
08:00 +Jerzy Pietranis (1 rocz.) +Helena +Michał
(egzekwie)
12:00 Za zm. biskupów i kanoników Kapituły Sejneńskiej
12:00 +Wacław Dacz (10 rocz.)
17:30 +Waleria Sojka (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Piotr (17 rocz.)
17:30 +Józef Fidrych +Józef Ambrosiewicz
i zm. z ich rodzin
NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 11 listopada 2012
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY
07:00 +Anna +Bronisław Doboszyńscy
08:30 +Stanisław +Katarzyna Raczkowscy
i z rodz. Raczkowskich i Bałulisów
10:00 O pomyślność naszej Ojczyzny
11:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marcina,
o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej i dla
rodziny
13:00 LT: +Anna Macianis (2 rocz.)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Barbara Daniłowicz (m-c od pogrzebu)
PONIEDZIAŁEK, 12 listopada 2012
06:30 +Stefania +Czesław
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Witold Wydro (3 rocz.) +Anna
08:00 +Romuald Olsztyn (2 rocz.)
17:30 +Jadwiga Sikorska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Namiotko (20 rocz.)
17:30 +Stanisław Zabłocki
WTOREK, 13 listopada 2012
06:30 O umocnienie w wierze dla Stanisława
08:00 +z rodz. Domańskich i Mackiewiczów
+Jarosław Szymański
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Alfons Dziemian i jego rodzice
17:30 +Zdzisław Sikorski (12 rocz.)
17:30 +Marianna +Józef Malinowscy
ŚRODA, 14 listopada 2012
06:30 +Grzegorz Jasiński (19 rocz.)
08:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże
dla rodz. Gerwelów
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +za zm. z Kółka Różańcowego z Kielczan
i ich rodziny
17:30 +Tadeusz Rasiul (7mc)
17:30 +Józef +Antoni i z rodz. Suchockich
CZWARTEK, 15 listopada 2012
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marii Janiszewskiej oraz dla Katarzyny i Janiny
08:00 +Piotr Wyżlański (9 rocz.)
SIEWCA

+Jerzy Pietranis (1 rocz.)
08:00 +Anna +Ignacy Ogórkis
08:00 +Jadwiga Żegarska (23 rocz.)
17:30 +Józef Ziniewicz (4 rocz.)
17:30 +Franciszek Miszkiel
PIĄTEK, 16 listopada 2012
06:30 +Edmund Sapiega
08:00 +Regina Andrejczyk (8mc)
08:00 +Jadwiga +Władysław +Mirosław +Elżbieta
+Jakub z rodz. Motuk
08:00 +Benedykt Buraczewski (4mc)
17:30 +Jan Jachimowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +z rodz. Wołągiewiczów i Łejmelów
17:30 +Franciszek Awramik (8 rocz.)
SOBOTA, 17 listopada 2012
06:30 +Stanisław Moroz (10mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże w 50 rocz. ślubu
Jadwigi i Henryka i dla rodziny
08:00 +Magdalena +Bronisław +Jan i z rodz. Matulewiczów i Selwockich
17:30 +Antoni (3 rocz.) +Anna Berezeccy
17:30 +Sylwia Galińska (2 rocz.)
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 18 listopada 2012
07:00 +Stanisław Motuk
08:30 +Stefania (7 rocz.) +Jerzy +Andrzej
10:00 +Henryk i z rodz. Radzewiczów i Dulewiczów
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże
dla Parafian wsi Bubele
11:30 Dziękczynna w 56 rocz. ślubu Zofii i Czesława
Dudanowiczów i za zm. z rodz. Dudanowiczów i Zdancewiczów
13:00 LT: +Anna Sidor (4 rocz.) +Gintautas Marcinkiewicz (2 rocz.) +Grażyna Misiukanis (10 rocz.)
Krasnowo: +Bolesław +Maria Albowicz
17:30 Dziękczynna w 45 rocz. ślubu i o błog. Boże
dla Janiny i Wacława Szruba i dla rodziny
17:30 +Henryka Milewska (1 rocz.)

Ofiarodawcy na remont cd.
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Jatkowska Jadwiga,Sejny,Wojska Polskiego
Mazur Arkadiusz Ewa,Sejny,Zawadzkiego
Klucznik Jan,Sejny,Zawadzkiego
Misiukanis Stanisław Eugenia,Klejwy
Bugielscy Jan Janina, Marynowo
Ignatowicz Mieczysław Stanisława,Sejny,Łąkowa
Łobik Grażyna,Sejny,Wojska Polskiego
Wowak Emilia,Sejny,Konarskiego
Usowicz Henryk Danuta, Stary Folwark
Borkowska Aldona, Sejny,Dębowa
Zajkowski Jacek, Klucznik Robert, Sejny
Laskowscy Stanisław Jadwiga,Daniłowce
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny,Konopnickiej
Siebert Anna,Sejny,Wojska Polskiego
Buchowscy Witold Daniela,Sejny,Świerczewskiego
Matulewicz Stanisław Anna,Sejny,Nowotki
Maksimowicz Ryszard Irena,Sejny,Zawadzkiego
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Zapraszamy Cię, Maryjo

M

iesiąc listopad jest dobrym czasem na podjęcie refleksji nad sensem pielgrzymowania
pieszo z Sejn na Jasną Górę. Po pierwsze, zastanawiamy się nad znaczeniem drogi naszego życia,
kiedy przychodzimy na groby bliskich zmarłych.
Po drugie, jesień ogólnie nastraja do refleksji, oby
nie depresji. „Wędrówką życie ludzkie jest człowieka” - tak napisał w jednym ze swoich utworów
poeta Edward Stachura, którego słowa są inspiracją twórczości zespołu Stare Dobre Małżeństwo.
Wędrówka oznacza marsz lub spacer z
określonego miejsca, w wyznaczonym
kierunku, z zamiarem osiągnięcia celu.
Latem przyszłego roku wyruszymy wspólnie
do Matki Bożej Częstochowskiej, aby „wręczyć”
Jej zaproszenie na Ziemię Sejneńską i będziemy oczekiwać na przybycie „Matki nas wszystkich”, które nastąpi w październiku 2013 roku.
Pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę możemy porównać do naszego życia, ponieważ każdy doświadcza
wtedy radości i smutku, zmęczenia i przypływu
sił, zwątpienia i nadziei aż nadejdzie upragniony
moment wejścia przed Cudowne Oblicze Matki
Bożej Jasnogórskiej. To właśnie wtedy pielgrzymi
czują się „jak w niebie”, zapominają o bólu ciała
spowodowanego długą wędrówką, a doświadczają radości z powodu bliskości Maryi i Jezusa przy
nich. Dla opisania tej chwili posłużą nam słowa powieści„Potop” Henryka Sienkiewicza, który opisuje
przeżycia Kmicica obecnego wśród pielgrzymów
jasnogórskich w Częstochowie: „Widziałeś ręce
wyciągnięte ku niebu, oczy wzniesione, twarze
blade ze wzruszenia lub rozpalone modlitwą. We
drzwiach kościoła ścisk powiększył się jeszcze. Ciała
ludzkie utworzyły już nie rzekę, ale most tak zbity,
iż można by było przejść po głowach, ramionach,
nie dotknąwszy stopą ziemi. Piersiom brakło oddechu, ciałom przestrzeni, lecz duch, który je ożywiał,
dawał im żelazną odporność. Każdy się modlił, nikt
nie myślał o niczym innym; każdy dźwigał na sobie
tłok i ciężar całej tej masy, lecz nikt nie upadał i popychany przez tysiące, czuł w sobie siłę za tysiące,
i z tą siłą parł naprzód, pogrążony w modlitwie”.
Miejmy nadzieję, że powyższy cytat z Trylogii pozwoli nam na opisanie pobożności wiernych parafii
sejneńskiej i okolic w czasie modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej Bazylice. Niech powyższy artykuł posłuży nam,
jako zachęta do modlitwy w intencji dobrego przygotowania się do pielgrzymki i powitania Cudownego Jasnogórskiego Wizerunku Maryi w Sejnach.
Ks. Grzegorz

Pani Zofii Moroz składamy serdeczne podziękowanie za prowadzenie przez 15 lat wespół z
Panią Ireną Zajkowską Biblioteki Parafialnej.
Niech Pan Bóg wynagrodzi cały ten trud.
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Z ŻYCIA PARAFII

Kopiec Żwirki i Wigury

Fot.: K. Ejdulis

Z inicjatywy uczniów i profesorów Gimnazjum św.
Kazimierza w Sejnach został usypany w ogrodzie klasztornym kopiec poświęcony bohaterskim lotnikom Franciszkowi Żwirko i Stanisławowi Wigurze, którzy zginęli
w katastrofie lotniczej 11 września 1932 roku. Na kopcu
umieszczono pamiątkową tablicę ku ich czci i zawieszono
polską flagę. Poświęcenie kopca było 11 listopada 1932
roku. 20 października br., w 80 rocznicę tego wydarzenia
odtworzyliśmy kopiec i upamiętniliśmy zamordowanych
żołnierzy 24 baonu KOP Sejny, sadząc dęby i umieszczając przy nich kamienne tablice.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach

www.sejny.kuria.elk.pl
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