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W oczekiwaniu na spotkanie z Tobą,
Maryjo w Świętym Wizerunku Nawiedzenia,
prosimy za rodziny, aby były Bogiem silne.

MOC SŁOWA
Niedziela Druga Zwykła w Ciągu Roku
			
– 20 stycznia 2013
J 2, 1-12

W

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była
tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do
nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili
je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».
Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział
bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w
Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka,
bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum,
gdzie pozostali kilka dni.
Refleksja niedzielna:
łowo Boże mówi dziś o nowości: o nowej pieśni,
którą śpiewa Izrael, doznawszy Bożej łaski, pieśni o odnowieniu świętego miasta Jerozolimy, które
cierpiało upokorzenia z ręki pogan, a także o nowym
czasie, który nastaje wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. Jego pierwszy cud, znak przemiany wody w
wino, rozpoczyna nowe czasy, które trwają aż do
dziś - czasy ostatnie.
Bóg pragnie naszego nieustannego odnawiania
się, aby nie było w nas „duchowej starości”, mogącej doprowadzić nas do schyłku i upadku. Chce dla
człowieka Boskiej świeżości, która zapewnia wieczną młodość i nieśmiertelność. Najpierw przemienia
On swoją łaską to, co jest tylko naturalne, ukazując
swoją obfitość i wszechmoc. Odnawia też to, co jest
w człowieku niszczone przez szatana.
Czasem może jesteśmy znużeni tym ciągłym za-
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proszeniem do nowości, do otwierania się na to, co
znów Bóg nam przygotował. Wolelibyśmy pozostać
w pewnym osiągniętym stanie, wreszcie odpocząć i
już nic nie czynić. Ludzka natura ma to do siebie, że
szuka stabilizacji dającej poczucie bezpieczeństwa.
Choć wyznacza sobie cele, to kiedy je osiągnie, dąży
do odpoczynku, niedziałania.
Przedziwny jest porządek łaski, w którym jakiekolwiek zatrzymanie się jest cofaniem, a brak zaangażowania natychmiast powoduje osłabienie. Podobnie
jest z wiarą, która nie jest dana raz na zawsze i wymaga wciąż nowych odpowiedzi. Patrzmy na Maryję: w
Kanie Galilejskiej ukazuje się pośród uczniów Jezusa
jako pierwsza wierząca, która zaufała bezgranicznie
swemu Synowi, Jego mocy i posłannictwu. Ona, która dotąd była blisko Jezusa jako Jego Matka, a teraz
również jako Jego Uczennica, czyni akt wiary, bo
tylko on umożliwia Bogu poprowadzenie nas dalej,
ku temu, co nowe. Pragniemy dzisiaj przypomnieć
sobie to niezwykłe, a przez to bardzo wymagające
powołanie do ciągłej nowości.
Niedziela Trzecia Zwykła w Ciągu Roku
			
– 27 stycznia 2013
Łk 1, 1-4; 4, 14-21

W

ielu już starało się ułożyć opowiadanie o
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem
więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności
nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Jezus
powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich
synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do
synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na
miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok
łaski od Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły
się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
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Refleksja niedzielna:
Powołanie do życia w nieustannej nowości ducha
wymaga słuchania Boga. Człowiek musi trwać w
tym miłosnym dialogu, w którym najpierw mówi
Bóg - Bóg, który pragnie uczynić życie każdego z
nas niezwykłą przygodą wędrowania z Nim pod
Jego przewodnictwem. Słuchanie Słowa nie pozwala
nam zatrzymać się w pół drogi, znaleźć sobie „hotelu”, który zamiast być miejscem na chwilę, staje
się mieszkaniem na całe życie. Dość często nasza
wiara zatrzymuje się na pewnym etapie, ponieważ
nie chcemy być poprowadzeni dalej i rezygnujemy
ze słuchania.
Kiedy patrzymy na lud Izraela, z jaką uwagą i radością słucha słów Pana, kiedy widzimy łzy radości
w oczach słuchających, odkrywamy sekret istnienia
tego narodu, który pozbawiony swojej państwowości i ciągle prześladowany, potrafił zachować wiarę
w Boga. Przeżywał bowiem swoją historię przede
wszystkim jako prowadzenie przez Boga, podążanie
za Jego słowem. Naród wybrany to naród Słowa,
naród Tory. Tę duchowość Izraela przybliżał nam
Roman Brandstaetter, pisząc o szacunku dla Słowa,
jakie było w jego rodzinie, o miłości do Biblii, którą
nazywał swoją ojczyzną. W narodzie wybranym
odnajdujemy jakby „szczególny gen” zadziwienia
się Słowem, który ujawnił się także w Nazarecie,
gdy Jezus powstał, aby czytać. Oczy wszystkich były

w Nim utkwione, a słuchacze w skupieniu chłonęli
piękno słów, które Jezus czytał i wypowiadał.
Zadziwić się Słowem, zadziwić się tym, co Bóg mówi,
to zgodzić się na to, że będzie nam pokazywał rzeczy
coraz to nowe, że będzie uwalniał naszą wiarę od
wszelkich przejawów starzenia; ożywi nasze serca
skłonne do zatwardziałości i otworzy nasz umysł
na swoje objawienie. Tylko dzięki słowu Boga nasza
wiara nie jest ani infantylna, ani skostniała.
Ku pokrzepieniu serc...

Pewnego dnia osioł farmera wpadł do głębokiej studni. Zwierzę
krzyczało żałośnie godzinami, podczas gdy farmer zastanawiał
się, co zrobić. W końcu farmer zdecydował. Zwierzę było stare, a
studnię i tak trzeba było zasypać. Nie warto było wyciągać z niej
osła. Zwołał wszystkich swoich sąsiadów do pomocy. Wzięli łopaty
i zaczęli zasypywać studnię śmieciami i ziemią. Gdy osioł zorientował się, co się dzieje, początkowo zaczął krzyczeć przerażony.
Nagle, ku zdumieniu wszystkich, uspokoił się. Kilka łopat później
farmer zajrzał do studni. Zdumiał się tym, co zobaczył. Za każdym
razem, gdy kolejna porcja śmieci spadała na ośli grzbiet, ten robił
coś niesamowitego. Otrząsał się i wspinał o krok ku górze. W
miarę, jak sąsiedzi farmera sypali śmieci i ziemię na zwierzę, ono
otrzepywało się i wspinało o kolejny krok. Niebawem wszyscy ze
zdumieniem patrzyli, jak osioł przekracza wrąb studni i szczęśliwy
oddala się truchtem!
Życie będzie zasypywać cię śmieciami, każdym rodzajem brudów. Sposób, aby wydostać się z dołka, to otrząsnąć się i zrobić krok
w górę. Każdy z naszych kłopotów to jeden stopień ku wolności.
Możemy wydostać się z najgłębszych tarapatów, jeśli się nie zatrzymamy, nie poddamy! Otrząśnij się i wejdź na kolejny stopień.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

WIEDZIEĆ TO PONOWNIE ODKRYĆ WIARĘ

R

ozmowa z parą młodych ludzi żyjących bez ślubu, proszących o chrzest dla swojego dziecka
uświadamia mi, jak człowiek mówiący o sobie, że
jest wierzącym tak mało wie o tej wierze, nie zna
jej podstawowych treści i zasad życia chrześcijańskiego i co więcej nie chce o wierze słuchać. Młody
człowiek mówi: „religię miałem w szkole, niech
mnie ksiądz przestanie uświadamiać”. Niewiele
zostało z tej szkolnej katechezy, która przecież ma
prowadzić do żywszej wiary, do życia według jej
zasad. Wiedza religijna dzisiejszego człowieka jest
bardzo słaba. Stronimy od porządnej katechezy,
czasami posługujemy się formułkami wyuczonymi w dzieciństwie, ale nie rozumiemy ich treści,
niechętnie sięgamy po prasę katolicką, po książki
wyjaśniające nam zasady wiary katolickiej. Pismo Święte słyszymy tylko w czasie Mszy św., w
domu jest ono rzadko otwierane. Tymczasem aby
mocniej wierzyć, trzeba więcej wiedzieć. Dlatego
Kościół podsuwa nam Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśniający nam prawdy wiary.
List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
11. Cenną i niezbędną pomocą w uzyskaniu
dostępu do systematycznej wiedzy na temat treści wiary jest dla wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to jeden z najważniejszych
owoców II Soboru Watykańskiego. W Konstytucji
Apostolskiej Fidei depositum nie przypadkiem
podpisanej w trzydziestą rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego, papież Jan Paweł II napisał:
„Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do
odnowy całego życia kościelnego, .... Uznaję go
za pewną normę nauczania wiary, jak również za
pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii
eklezjalnej”.
Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści
wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo
nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował
na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od
Pisma Świętego do Ojców Kościoła, od mistrzów
teologii po świętych, którzy przeszli przez wieki,



Katechizm przedstawia trwałą pamięć tak wielu
sposobów, w których Kościół rozważał swą wiarę i
dokonał postępu doktrynalnego, aby dać wiernym
pewność w ich życiu wiary.
W samej swojej strukturze, Katechizm Kościoła
Katolickiego przedstawia rozwój wiary, poruszając
nawet wielkie kwestie życia powszedniego. Strona
po stronie, odkrywa się, że to, co jest przedstawione, nie jest jakąś teorią, ale spotkaniem z konkretną
Osobą, która żyje w Kościele. Po wyznaniu wiary
następujące wyjaśnienie życia sakramentalnego,
w którym Chrystus jest obecny, działa i nadal
buduje swój Kościół. Bez liturgii i sakramentów,
wyznanie wiary nie miałoby skuteczności, gdyż
zabrakłoby łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat
życia moralnego nabiera swego pełnego znaczenia, jeżeli umieszczane jest w kontekście wiary,
liturgii i modlitwy.
12. Z tego względu Katechizm Kościoła Katolickiego może być prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą
się o wychowanie chrześcijan, tak istotne w naszym kontekście kulturowym. W tym celu poprosiłem Kongregację Nauki Wiary, o zredagowanie
w porozumieniu z kompetentnymi dykasteriami
Stolicy Apostolskiej Noty , która ma dać Kościołowi oraz wiernym pewne wskazania, jak przeżyć
ten Rok Wiary w sposób najbardziej efektywny i
właściwy, w służbie wiary i ewangelizacji.
Wiara bowiem poddana jest bardziej niż w
przeszłości szeregowi pytań, które wypływają
ze zmiany mentalności, która zwłaszcza dzisiaj,
redukuje obszar pewności racjonalnej do osiągnięć naukowych i technologicznych. Jednakże
Kościół nigdy nie bał się ukazywać, że między
wiarą a prawdziwą nauką nie może być konfliktu,
ponieważ obie, choć różnymi drogami, zmierzają
do prawdy.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

Góra Kuszenia, Jordan, Morze Martwe
Spod Sykomory Zacheusza przejechaliśmy na skraj
Jerycho, by zobaczyć oddaloną 4 km od miasta
słynną Górę Kuszenia. Zatrzymujemy się w miejscu
z widokiem na plantację owoców cyrtrusowych,
za którą widnieje pasmo pustynnych, nagich, żółtopiaskowych gór. Jeden ze szczytów z widoczną
fortyfikacją to Góra Kuszenia. Alicja wyjaśnia, że w
połowie drogi na szczyt znajduje się prawosławny
klasztor grecki. Góra wydaje się być niedostępna.
Zgodnie z przekazem biblijnym tutaj w czasie 40
dniowego postu na pustyni Pan Jezus był kuszony
przez szatana. W tym miejscu przypomnę, że na
sklepieniu sejneńskiej kaplicy św. Agaty możemy
zobaczyć fresk „Kuszenie Chrystusa.” Autorem tej
pracy jest dawny sejnianin - Stanisław Kaźmierczyk
(1931 – 2004), syn Wiktorii i Błażeja ( nauczyciele
„szkoły pod lasem” – późniejsza SP nr 1), absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Alicja czyta fragment z Ewangelii św. Mateusza o
kuszeniu Jezusa przez diabła na pustyni (4, 1-11),
Ksiądz Prałat otwiera Pismo Święte i przypomina nam historię przywrócenia wzroku ślepcowi.
To kolejny cud
uczyniony
przez Jezusa
zmierzającego
z Galilei do Jerozolimy (Łk 18,
35–43). Święty
Marek dodaje
kilka szczegółów: imię
niewidomego
– „Bartymeusz,
syn Tymeusza”;
informację, że
„wielu nastawało na niego,
żeby umilkł”,
że nie posłuchał tłumu,
„zrzucił z siebie
płaszcz, zerwał
się i przyszedł do Jezusa”. Jezus wysłuchał rozpaczliwego wołania Bartymeusza i spełnił jego
prośbę – wydawać by się mogło – niemożliwą do
spełnienia, bo Bóg zawsze odpowiada na wołanie człowieka, żaden los człowieczy nie jest Mu
obojętny.
Znowu krótki przejazd – na brzeg biblijnej rzeki
Nr 99/2013

Jordan. Toczy żółte od piasku pustynnego wody do
Morza Martwego. Jan Chrzciciel chrzcił tutaj ludzi
i zapowiadał przyjście Mesjasza. Gdy nadszedł
Jezus, Jan rozpoznał w Nim Syna Bożego. Mówił:
„Idzie za mną większy ode mnie.”
W miejscu, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa, my
przeżyjemy odnowienie Sakramentu Chrztu Świętego. Wchodzimy do wody rzeki Jordan, ustawiamy
się w rzędzie, pojedynczo podchodzimy do księdza
Zbigniewa, który polewa nam głowy wodą z Jordanu. Potem modlimy się chwilę, patrzymy na rzekę,
na złocącą się w oddali na przeciwległym brzegu
kopułę cerkwi św. Jana Chrzciciela. Jest piękny,
słoneczny, ciepły dzień 20 kwietnia 2012r.
Na brzeg przybywa grupa wyznawców prawosławia. Wszyscy w białych szatach, przygotowani
do przyjęcia chrztu. Wchodzą do wody Jordanu,
zanurzają się trzykrotnie, modlą się.
Zaraz odjeżdżamy w stronę Morza Martwego, którego walory odsłania nam przewodnik Alicja, zachęcając do skorzystania z kąpieli w słonej wodzie
bogatej w 26 minerałów. Odnowieni na duchu,
będziemy odnawiać się na
ciele. Jedziemy wzdłuż linii brzegowej
Morza, której
długość wynosi 75 km.
Mijamy wadi,
czyli suche
o tej porze
roku doliny;
gaje daktylowe; górę z
twierdzą Masada i zaraz
jesteśmy na
plaży. Rzeczywiście woda
ma ogromną
wyporność
(zasolenie ponad 30% czyli 1 szklanka soli na litr
wody) i unosi ciała na swojej powierzchni.
Odnowieni, uzdrowieni, odmłodzeni opuszczamy słone wody Morza Martwego. To był ostatni
punkt programu na terenie Izraela, na ziemiach
dawnej Palestyny. Przed nami długa droga przez
dwie granice – do Egiptu. Renia M.



Maryja - Mistrzy

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

„Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, a z

W

Wzajemne zbliżenie
między chrześcijanami
„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia
mieszkają razem” (Ps 133,1).
Istnieją między nami ścisłe więzy Biblii,
Słowa Bożego, wiary apostolskiej, którą wyznajemy w wielkich symbolach i która staje
się życiem w chrzcie. Zgłębienie sakramental-ności chrztu otwiera przed naszymi oczyma nadzwyczaj pozytywne perspektywy na
drodze do pełnej jedności. I czy modlitwa
o jedność odmawiana w każdej z naszych
wspólnot albo - jeśli byłoby to możliwe - w
braterskim związku serc, nie jest najlepszym
środkiem, aby wyjednać dla ekumenizmu ducha zgody, który przemienia naszą wolę i czyni
nas uległymi jego natchnieniu?
W każdej pracy ekumenicznej ważne jest,
aby istniały braterskie stosunki pomiędzy
wszystkimi noszącymi miano chrześcijan.
Trzeba ciągle oczyszczać pamięć przeszłości w dążeniu do przyszłości we wzajemnej
zgodzie i współpracy... Istnieją różne formy
współpracy między Kościołem katolickim i
pozostałymi Kościołami i wspólnotami. Należy nadal czynić wysiłki, aby spełnić życzenie Pana wypowiedziane podczas Ostatniej
Wieczerzy: aby wszyscy stanowili jedno, aby
świat uwierzył (por. J 17, 21)... Gorąco proszę
Boga, abyśmy„trwali mocno w jednym duchu,
jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w
Ewangelię” (Flp l, 27) na chwałę Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
„Edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby,
kształtowanie dojrzałej świadomości moralnej,
która pozwoli rozpoznawać dobro i odpowiednio
postępować, także jako uwrażliwienie na wymiar
duchowy dorastającej młodzież.”
bł. Jan Paweł II

wybrał E. Klimaniec



zorem autentycznej wiary jest dla nas
Maryja, pierwsza wśród wierzących. Od
pierwszych wieków chrześcijanie patrzyli na
Nią z podziwem i
zdumieniem, ucząc
się od Niej postawy
wiary, czyli w jaki
sposób żyć na co
dzień z Panem Bogiem. Być człowiekiem wierzącym jest
dzisiaj niezwykle
trudno, ale to jedyny sposób na udane
życie. Prawdą jest,
że życie w duchu
wiary każdego dnia
wymaga wysiłku i
odwagi, nie można się zatrzymać
przed napotkanymi przeszkodami
i wątpliwościami,
i koniecznej wędrówki przez różne
pokusy i oschłości.
Trzeba iść dalej, nie
zatrzymywać się.
Kroczymy bowiem
na spotkanie Pana
drogą wiary Maryi,
która nam w tym
pielgrzymowaniu przoduje jako
Matka i Mistrzyni
naszego codziennego życia. Zawsze
ku Maryi wznosimy
swój wzrok, bo w
Niej dostrzegamy najdoskonalszy wzór człowieka wierzącego. Maryja we wszystkim potrafiła
zawierzyć Bogu i patrzeć na wszystkie wydarzenia oczami wiary. Życie wiary jest pielgrzymowaniem, a to oznacza, że trzeba być gotowym
na wszystko, trzeba liczyć na Pana Boga i czuSIEWCA

yni naszej wiary

z wiarą przenosimy góry”
wać, aby nie zboczyć z własnej drogi. Na wzór
Maryi trzeba zawsze mówić „tak” Bogu, który
cierpliwie prowadzi nas przez życie. Bóg zawsze
jest z nami i to nas
prowadzi. Pan Bóg
mnie powołuje,
abym w życiu dokonywał wielkich
rzeczy. Każdy człowiek ma przecież
do spełnienia coś
ważnego i pięknego na tej ziemi.
Wiara rodzi dobro,
wyraża się w miłości, rozsiewa pokój i wprowadza
jedność. Człowiek
wiary na wszystkich ludzi patrzy
oczami Boga. Przed
figurą Matki Bożej
Sejneńskiej zawsze
modlę się o przymnożenie i umocnienie mojej wiary.
My jako chrześcijanie prosimy o wiarę
żywą, która z ziarna
gorczycy wyrasta w
ogromne drzewo
życia przenikniętego obecnością
miłującego Boga.
Wiarę, która, aby
żyć i wzrastać potrzebna jest codzienna modlitwa,
sakramenty święte
i słowo Boże i taka wiara niczego się nie lęka,
nie załamuje i trwa wśród burz i przeciwności.
Na drodze mojej wiary mogę liczyć na obecność
Maryi, która pomaga jak wierzyć i wytrwać do
końca, razem z Maryją chcę dalej pielgrzymować
drogą całkowitego zawierzenia Panu Bogu.
		
- JadwigaNr 99/2013

Panie, Tobie
powierzam ten rok

J

akie masz postanowienia noworoczne? Czasem drażni nas to pytanie, bo zdajemy sobie
sprawę, że oto znowu rozpoczyna się kolejny rok
i wypadałoby coś zmienić. Podejmowanie nowych
projektów i działań jest nawet ciekawe, gdy jednak
spojrzymy realnie na nasze życie, wiele z nich
uznajemy za chybione.
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J1, 12). To mówi
nam o nowych początkach. Nie chodzi o postanowienia, których powinniśmy dotrzymać, ale o to, co
chce uczynić dla nas Jezus. On- Słowo, przez które
wszystko się stało- wciąż posyła swoje światło, by
rozproszyć ciemności naszych serc. On, Mesjasz i
Odkupiciel, wciąż daje nam władzę nad grzechem
i wolność od zniewolenia.
Na tym właśnie polega „moc, aby się stali dziećmi Bożymi”, którą Jezus daje każdemu, kto Go
przyjmuje. Jest to moc z nieba, łaska Boża, która
uzdalnia nas do czynienia tego, czego nigdy nie
dokonaliśmy, zdani na nasze ludzkie siły. Jest to siła
do posłuszeństwa, łaska przebaczenia, natchnienie do służby innym. Jezus daje nam tę moc tylko
dlatego, że nas kocha. Nie musimy na nią zasłużyć,
wystarczy, że ją przyjmiemy i nauczymy się z nią
współpracować. Bóg jest po nasze stronie! On chce
uczynić nas świętymi!
Zastanawiając się nad tym, co przyniesie nam
nadchodzący rok, posłuchajmy przede wszystkim,
co ma nam do powiedzenia Bóg. Powiedzmy Mu:
„Panie, Tobie powierzam ten rok. Daj mi, proszę, jakąś myśl przewodnią”. Może przyjdzie ci do głowy
jakiś fragment Pisma Świętego, a może pojawi ci
się w sercu jakieś słowo, jak łaska, odwaga, cierpliwość czy pokój. Zapisz sobie to słowo i umieść
gdzieś, gdzie będzie rzucać ci się w oczy przez
nadchodzące miesiące. Obserwuj, jaki będzie miało ono wpływ na twoje życie. Za rok o tej porze
przekonasz się, jak pogłębiło się twoje rozumienie
tego słowa- i jak ty sam się zmieniłeś. Zobaczysz,
że stajesz się dzieckiem Boga i że działa w tobie
Jego moc. 			
-Irena-



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, ks. Petras Gucevicius.

Zapowiedzi przedślubne:
Daniel Fiedorowicz, kawaler, Daniłowce, Parafia
tutejsza i Elżbieta Pietrzak, panna, Murowany
Most, Parafia Smolany

Sakrament małżeństwa:
05/01/2013
Monika Grzędzińska i Tomasz Milewski

Sakrament Chrztu Świętego:
06/01/2013 Paweł Pachutko
13/01/2013 Nadia Anna Jaśkiewicz

Odeszli do wieczności:
Biruta Bartnik, Dusznica (l. 66) zm. 08/01/2013

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
2274 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie, łącznie z tegorocznymi ofiarami kolędowymi) na
sumę 211 790 zł. Umieszczamy sukcesywnie
listę ofiarodawców.
Andruczyk Maria,Sejny,Zawadzkiego
Selwent Henryk Helena,Sejny,Nowotki
Czokajło Wiesław Irena,Sejny, Leśna
Kijewscy Fabian Teresa,Sejny, Leśna
Leonowicz Dariusz Iwona,Sejny, Leśna
Bagińscy Dariusz Jolanta,Sejny, Leśna
Januszko Weronika,Sejny, Projektowana
Leszczyńscy Mariusz Romualda,Sejny, Projektowana
Draugialis Krzysztof Ewa,Sejny, Mickiewicza
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza
Kuźniccy Mirosław Barbara,Sejny, Konarskiego
Anzel Czesław Małgorzata,Sejny, Mickiewicza
Rapczyńscy Andrzej Wioletta,Sejny, Mickiewicza
Butkiewicz Grzegorz Maria,Sejny, Mickiewicza
Sidor Zofia,Sejny, Mickiewicza
Zdancewicz Cecylia,Sejny, Mickiewicza
Jodzio Tadeusz Helena,Sejny, Mickiewicza
Frydrych Henryk Danuta,Sejny, Konarskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Klidzio Robert Teresa,Sejny, Konarskiego



Titarczuk Marek Jolanta,Sejny, Konarskiego
Sygut Janina,Sejny, Konarskiego
Durtan Witold Alicja,Sejny, Konarskiego
Berezeccy Jan Danuta,Sejny, Konarskiego
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Pawełek Adam Urszula,Sejny, Konarskiego
Szuszko Joanna,Sejny, Konarskiego
Ołów Zofia,Sejny, Konarskiego
Tydman Alicja,Sejny, Konarskiego
Pieczulis Anna,Sejny, Konarskiego
Niemkiewicz Henryk Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Ołubowicz Helena,Sejny, Konarskiego
Grudzińscy Stanisław Paulina,Sejny, Konarskiego
Luto Marian Teresa,Sejny, Konarskiego
Zdancewicz Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Sapiega Tomasz Agnieszka,Sejny, Konarskiego
Doliwa Janina,Sejny, Konarskiego
Gibas Eugeniusz Halina,Sejny, Konarskiego
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego
Mazewscy Jan Biruta,Sejny, Konarskiego
Łapińscy Tomasz Dorota,Sejny, Konarskiego
Głembocki/Niewulis Jan Danuta,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Józef Marianna,Sejny, Konarskiego
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Grablunas Romuald Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Marian Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Grablun Jan Anna,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Maria,Sejny, Zawadzkiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pawłowscy Grzegorz Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Czeszkiewicz Janusz Irena,Sejny, Zawadzkiego
Bykowscy Romuald Halina,Sejny, Zawadzkiego
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Butkiewicz Henryk Halina,Sejny, Emilii Plater
Keller Antoni Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Domel Jadwiga, Dziemido Marianna,Zawadzkiego
Bobrowscy Edward Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego
Niemkiewicz Jarosław Marta,Sejny, Zawadzkiego
Kryniccy Ryszard Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego
Luto Jarosław Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa
ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy. Otoczmy ich dzisiaj szczególną
modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi
Bożymi, naszymi braćmi.
W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się
wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień. Chociaż
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższy piątek, 25 stycznia,
nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo takiej jedności pragnie
sam Pan Jezus. A często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do
Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.
W poniedziałek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a we wtorek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych,
którzy już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem
będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.
W święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, przypadające w piątek, 25 stycznia, prośmy o
łaskę, aby Pan również nas chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na
co dzień. Jak Święty Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały
wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.
Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy
się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś
na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m
modlitwami i ofiarami!
W pierwszym tygodniu lutego przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek
pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego
świata. Okazja do spowiedzi św. rano przed Mszą św., a popołudniu od godz. 15.30. Msza św. dla
dzieci i młodzieży o godz. 16.00, po której będzie adoracja Najśw. Sakramentu i nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. wieczorna. Przed południem – jak zawsze – odwiedziny
chorych w domach. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą
naszą codzienność.
Święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej obchodzić będziemy w sobotę, 2 lutego. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim
prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko
do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię
przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza
w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie
oświeca drogi naszego życia. Msze Święte będą sprawowane o godz.: 6.30; 8.00; 10.00; 13LT; 17.30.
Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.00.
Z inicjatywy błogosławionego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym
Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i
ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Módlmy się za Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi,
obecne w naszej Parafii od 90 lat. Prośmy o liczne i święte powołania do życia zakonnego z naszych
rodzin i wspólnoty parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i
domy zakonne.
Trwa wizyta duszpasterska. Jej plan znajdziemy w bieżącym numerze „Siewcy”. Zakończy się 4 lutego. Przewidujemy na zakończenie kolędy planowanej, dać także możliwość kolędy na zamówienie.
Jeśli kogoś nie było w domu, albo z różnych względów nie mógł przyjąć kapłana w określonym czasie,
można zamówić kolędę po jej zakończeniu. Proszę zgłosić adres i umówić dzień i godzinę. Chętnie
kapłan przybędzie, aby pobłogosławić dom.
Trwają prace remontowe domu parafialnego. W tej chwili są to prace przy instalacji elektrycznej,
a także rozpoczęły się prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Sukcesywnie będziemy przygotowywać dom do całkowitego wykończenia. Oczywiście potrwa to trochę ale chcemy w tym roku
do niego wrócić. Taca w ostatnią niedzielę stycznia na cele remontowe. Bóg zapłać za ofiary.
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Intencje mszalne 20.01.- 03.02.2013 r.
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 20 stycznia 2013
07:00 +Józef Koronkiewicz (1 rocz.)
08:30 +Maria Grycel (11mc)
10:00 +Edward Olejniczak (greg)
11:30 Za parafian
11:30 +Izydor Sidor (31 rocz)
13:00 LT: O błog. Boże i zdrowie dla Natalii
w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
Krasnowo:
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Oliwii
w 6 rocz. urodz. i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK, 21 stycznia 2013
06:30 +Edward Olejniczak (greg)
06:30 +Paulina +Stanisław z rodz. Małkińskich
08:00 +Bernardyna Karłowicz (egzekwie)
17:30 +Helena Wołągiewicz (12 rocz) i zm z rodziny
WTOREK, 22 stycznia 2013
06:30 +ks. kan. Albin Grajewski (10 rocz.)
08:00 +Anna Szulewska (7 rocz) +Antoni
08:00 +Piotr Rogucki (1 rocz.)
17:30 +ks. kan. Albin Grajewski (10 rocz.)
ŚRODA, 23 stycznia 2013
06:30 +Marian Radzewicz (2mc)
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
08:00 +Jan Pieczulis (9mc)
17:30 +Henryka Kunicka (4mc)
CZWARTEK, 24 stycznia 2013
06:30 +Iwona Bielawska-Turowicz (2 rocz.)
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Antoni Kaufman
08:00 +Jan Klucznik (8 rocz.)
17:30 +Zdzisław Olejniczak (egzekwie)
PIĄTEK, 25 stycznia 2013
06:30 +Leonard Basiewicz (5 rocz.) i z rodz. Basiewiczów, Kłaczkowskich
+Scholastyka Myszczyńska
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Anna +Jan Niewulis
17:30 +Franciszek, Bolesław, rodz. Szarejków,
Przekopskich, Żyndów
SOBOTA, 26 stycznia 2013
06:30 +Stanisław Butkiewicz
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Franciszek Tujakowski (14 rocz.)
+Maria +Zofia
08:00 +Alicja Paszkiewicz (4 rocz.) +Natalia
17:30 +Eugenia Winiewicz (1 rocz.)
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 27 stycznia 2013
07:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:30 +Edwin Miszkiel (20 rocz.)
10:00 +Stefan Dziemitko i jego rodzice
11:30 Za Parafian
11:30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Antoniego i Janiny Maksimowicz
w 35 rocz. ślubu i dla rodziny
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13:00 LT: +Vincentas Berneckas (14mc)
Krasnowo:
17:30 +Władysław Derdzikowski (16 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 28 stycznia 2013
06:30 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Antoni Grażulewicz (2 rocz.)
08:00 +Leokadia Kubrak (3mc)
17:30 +Wacław +Natalia Kozakiewicz
WTOREK, 29 stycznia 2013
06:30 O błog. Boże, szczęśliwą operację i zdrowie
dla Stanisława i dla rodziny
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Witold Bobrowski (4rocz)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość
dla Klaudii Rypczyńskiej
ŚRODA, 30 stycznia 2013
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (8 rocz.)
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Helena Krejczman (8mc)
17:30 Dziękczynna za ukończone studia, znalezienie pracy i za męża z prośbą o błog. Boże
w małżeństwie i rodzinie
CZWARTEK, 31 stycznia 2013
06:30 +Józef +Joanna Jagłowscy +Jerzy +Piotr
+Stanisław +Aleksandra Czarniewscy
08:00 +Hieronim Skupski (14 rocz.)
08:00 +Stanisława (rocz.) +Henryk Ślusarczyk
17:30 +Bogusław Dźwilewski (1 rocz.)
PIĄTEK, 1 lutego 2013 pierwszy miesiąca
06:30
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (2mc)
16:00 +Jadwiga +Stanisław Śledziewscy
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
SOBOTA, 2 lutego 2013 pierwsza miesiąca
Święto Ofiarowania Pańskiego
06:30 +Józef +Władysława Walukiewicz
08:00
13LT +Magdalena Leończyk +Józef
10:00 +Wacław Koneszko (21 rocz.)
+Helena +Stanisław i ich rodzice
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 3 lutego 2013
07:00 +Tadeusz Domel (6 rocz.)
i za rodziców i rodzeństwo
08:30 +Jadwiga Sikorska
10:00 +Zygmunt +Marianna Puczyłowscy
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Witold +Józef +Stefania Żukowscy
Krasnowo:
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
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Ks. Grzegorz Kunko

JASNOGÓRSKI
PIELGRZYM
DUCHOWY

P

odczas wizyty duszpasterskiej kapłanów sejneńskich w domach parafian trwają rozmowy
dotyczące pieszej pielgrzymki z Sejn na Jasną
Górę, która odbędzie się w dniach od 24 lipca do
11 sierpnia bieżącego roku. Pielgrzymi z Sejn przejdą wtedy trasę o długości 590 kilometrów w ciągu
19 dni marszu. W poprzednim numerze „Siewcy”
pojawiła się zapowiedź nowego cyklu artykułów
dotyczącego praktycznego przygotowania się do
pielgrzymki i porad na czas wędrówki. Jednak
zanim do tego przystąpimy skupimy uwagę na
parafianach, którzy z różnych powodów nie mogą
wziąć udziału w pieszej pielgrzymce, pomimo wielkich chęci.
Niezwykłym momentem życia jest wyjście na szlak
pielgrzymki. W atmosferę rekolekcji w drodze zatapiamy się poprzez modlitwę, wchodzimy w głąb
siebie, budujemy nowe relacje z Panem Bogiem i
ludźmi, z którymi będziemy przez całe 19 dni. To
bardzo wzruszająca chwila. Żegnamy się z bliskimi,
zabieramy ze sobą modlitwy tych, którzy zostają
w domach. Myśl o ludziach, którzy modlą się za
pielgrzymów dodaje sił na trudnym szlaku.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na
Jasną Górę będzie można pielgrzymować bez wychodzenia z domu. Taka forma wędrowania przeznaczona jest dla osób starszych, chorych i tych,
które z różnych względów nie mogą uczestniczyć
w nim fizycznie. To propozycja dla osób, które w
sposób duchowy, na modlitwie chcą łączyć się z
pielgrzymami na trasie. Jeśli ktoś chce, może wspomóc pielgrzymów finansowo. Warunkiem duchowego wędrowania jest codzienna modlitwa (rano,
w południe i wieczorem) w intencji pielgrzymów,

którzy z dnia na dzień zbliżają się do Jasnej Góry.
Wybraną formą modlitwy podjętej na czas trwania pielgrzymki może być na przykład Różaniec,
Msza Święta, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
czytanie Pisma Świętego, uczestnictwo w sobotniej nowennie ku czci Matki Bożej Sejneńskiej. Do
pielgrzymowania przekonuje się coraz to więcej
osób z naszej parafii. Ta forma modlitwy fascynuje
i prawdziwie przyciąga do Boga ludzi w różnym
wieku, różnego zawodu i stanu. Dla wielu staje
się ona nieodłącznym i najważniejszym punktem
wakacji. Duża część mieszkańców Sejn i okolic
jeszcze zastanawia się, czy warto wejść na szlak
jasnogórski. Podejmijcie to ryzyko. Waszą przewodniczką będzie Matka Boża. Tylko Ona może
doprowadzić każdego z nas do Swojego Syna.
Matce Bożej Jasnogórskiej i Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi zawierzamy czas duchowego
i technicznego przygotowania do pielgrzymki z
nadzieją na spotkanie wielu parafian gotowych
do wymarszu duchowego i fizycznego.
Odwagi! Nie bójcie się!

Wizyta duszpasterska
- plan kolędy
Poniedziałek, 21 stycznia – ulice: Marchlewskiego, Młynarska, Nowa, Strażacka, Projektowana
Wtorek, 22 stycznia – ulice: Konopnickiej, Grodzka, Przyrzeczna, Głowackiego, Krzywa
Środa, 23 stycznia – ulice: Ogrodowa, Słowackiego, 22 Lipca, 11 Listopada
Czwartek, 24 stycznia – ulice: Targowa, Łączna,
Rittlera, Szkolna, Żwirki i Wigury, Niecała, Łąkowa 3
Piątek, 25 stycznia – ulice: Łąkowa – dokończenie, Jeziorna
Sobota, 26 stycznia (od godz. 9.00) – Żegary,
Gawiniańce i Konstantynówka, Stabieńszczyzna
Poniedziałek, 28 stycznia (od godz. 9.00) – Rachelany i Ogrodniki, Zaleskie, Radziuszki
Wtorek, 29 stycznia (od godz. 9.00) – Łumbie,
Burbiszki, Romanowce
Środa, 30 stycznia (od godz. 9.00) – Iwanówka,
Lasanka, Konstantynówka, Marynowo, Bubele
Czwartek, 31 stycznia (od godz. 9.00) – Zaleskie,
Radziucie
Piątek, 1 lutego (od godz. 9.00) – Skarkiszki
i Dowiaciszki
Sobota, 2 lutego (od godz. 9.00) – Krasnogruda
i Kalwiszki, Jenorajście
Poniedziałek, 4 lutego (od godz. 9.00) – Rynkojeziory i Jodeliszki, Sztabinki
Poniedziałek, 4 lutego od g. 16.00 kolęda na
zamówienie (wcześniej należy zgłosić chęć
przyjęcia kolędy, podając adres)
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Z ŻYCIA PARAFII

Nasza świątynia w adwentowym poranku

Fot. A. Sidor

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

12

Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.
SIEWCA

