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Moc działania łaski odkupieńczej w czło-
wieku ochrzczonym i bierzmowanym nie 

zwalnia go od stawiania czoła wyzwaniom, 
które stawia przed nimi świat. Tylko działa-
nie łaski odkupieńczej pomaga w realizacji 
tych wszystkich celów, które Bóg w swojej 
dobroci człowiekowi wyznaczył. Prawdziwe 
zjednoczenie z Bogiem w Chrystusie może 
dokonać się wyłącznie pod działaniem Pa-
rakleta, którego obecność w rzeczywistości 
stworzonej  została przewidziana i przez Ko-
ściół przepowiadana. Bóg oddziaływuje na 
człowieka, szanując jego wolność, poprzez 
działanie łaski, czyli tej mocy, która może być 
zignorowana,  lecz współpraca z nią przynieść 
mu może błogosławione owoce. 
Łaska odkupieńcza pomaga człowiekowi od-
kryć kim jest, do czego został powołany i co 
powinien czynić, aby zamierzone przez Boga 
cele osiągnąć. Łaska uświęcająca natomiast 
pomaga mu we wszystkich wysiłkach zmie-
rzających do osiągnięcia tych celów. 
Źródłem łaski uświęcającej jest Duch Święty, Kościół zaś szczególnym miejscem Jego działania, 
mającym jako cel, poprzez uświęcenie człowieka, doprowadzić go do pełnej szczęśliwości.  

Kościół miejscem działania Ducha Świętego

PRAWDY WIARY ...

 
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   

Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

16 sierpnia Łk 11,15-16 Jezus pyta Mnie dzisiaj: czy twoje serce jest scalone? Czy jestem w 
wewnętrznej jedności? Jeśli nie: co dzieli moje serce? Gdy rozpoznaję w sobie rozdwojenie, 
muszę zrozumieć, że jest to konsekwencją nie bycia całkowicie z Jezusem.

22 sierpnia Mk 10,17-30 Przychodząc do Jezusa pragniemy usłyszeć Jego słowo, które wezwie 
nas do przyjęcia konkretnej życiowej postawy. Jak często okazuje się, że odchodzimy zasmuceni, 
ponieważ wydaje się nam, że On wymaga od nas zbyt wiele?

26 sierpnia Łk 12,13-21 Co chcę gromadzić i zatrzymać dla siebie? Tym, czym nie chcę się 
podzielić z drugim człowiekiem, tego również nie uważam za dar otrzymany od Boga. Jezu, 
uwalniaj mnie od pragnienia przypisywania sobie wszelkich zasług i pragnienia gromadzenia 
tego, co nie da mi nagrody wiecznej.

Ks. Waldemar Brodziak
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Mt 16,13-20

Gdy Jezus przy-
szedł w okolice 

Cezarei Filipowej, 
pytał swych uczniów: 
«Za kogo ludzie uwa-
żają Syna Człowiecze-

go?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za Eremiasza albo za 
jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo 
Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty 
jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego». Na to Jezus 
mu rzekł: «Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawili ci tego, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty 
jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, 
aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Znaczący jest  fakt, że na pytanie Jezusa do Apostołów, 
w imieniu Dwunastu odpowiada Szymon: „Ty jesteś Me-

sjasz, Syn Boga żywego”. Można by pomyśleć, że Szymon 
spełnia rolę rzecznika Dwunastu ze względu na swą silną 
i bardziej impulsywną osobowość. Jezus jednak przypi-
suje odpowiedź szczególnemu objawieniu ze strony Ojca 
Niebieskiego. Pomijając wszystkie uwarunkowania zwią-
zane temperamentem, przynależnością etniczną i pocho-
dzeniem społecznym („ciało i krew”), należy podkreślić, 
że Szymon otrzymuje z wysoka oświecenie i natchnienie, 
które Jezus określa jako „objawienie”. W mocy tego ob-
jawienia Szymon wyznaje wiarę w imieniu Dwunastu.  
Katecheza 25 XI 1992)

Jezus podążył w 
strony Tyru i Sy-

donu. A oto kobieta 
kananejska, wyszedł-
szy z tamtych okolic, 
wołała: «Ulituj się nade 

mną, panie Synu Dawida! Moja córka jest ciężko drę-
czona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do 
niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie 
i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On 
odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które 
poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed 
Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: 
«Nie dobre jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom». 
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą 
z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy 
Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja 
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej 
córka została uzdrowiona. 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Katolicy! Chrystus wzywa was, abyście byli solą dla 
każdej cząstki swego narodu i światłem dla całego 

społeczeństwa. Duch Święty, który został wam dany 
(por. Rz 5,5), przynosi łaskę  i prawdę – nie tylko dla was 
samych, ale dla życia świata (por. J 1,17;6,33). Wyzwanie, 
jakie przed wami stoi, jest trudne, ale wspiera was 
nasz Ojciec niebieski. On daje wam chleb życia i kielich 
zbawienia. Przyjmijcie ten dar z ufnością, że umocni on 
was w miłości. Niech Eucharystia będzie waszą mocą 
i radością. Niech będzie również programem waszego 
chrześcijańskiego życia – abyście wszyscy, pasterze i 
lud, byli ściślej zjednoczeni w Chrystusie, zjednoczeni 
sercem i umysłem, solidarni ze wszystkimi waszymi 
rodakami w dążeniu do wspólnego dobra. Boże, ześlij 
nowego Ducha Świętego do naszych serc i odnów w nas 
łaskę chrztu. Odmień nasze serca, umocnij je, abyśmy z 
radością dawali świadectwo orędziu Eucharystii. Pomóż 
nam pogłębić naszą wiarę, abyśmy w jedności i miłości 
mogli służyć Tobie w sobie nawzajem. Amen.    (Homilia 
23 II 1992)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XX ZWYKŁA - 16 sierpnia 2020 NIEDZIELA XXI ZWYKŁA  - 23 sierpnia 2020

Mt 15,21 28



4 SIEWCA  

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XX zwykła, 16.VIII.2020
Słowo Boże: Iz 56,1. 6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15, 21-28
PONIEDZIAŁEK, 17.VIII, św. Jacka
Słowo Boże:  Iz 61, 1-3a; 2 P 1, 2-11; Mk 1, 14-20
WTOREK, 18.VIII
Słowo Boże: Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30
ŚRODA, 19.VIII
Słowo Boże: Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16
CZWARTEK, 20.VIII, św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Słowo Boże: Syr 15, 1-6; J 17,20-26
Piątek, 21.VIII, św. Piusa X, papieża
Słowo Boże: Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40
SOBOTA, 22.VIII, Najświętszej Maryi Panny Królowej
Słowo Boże: Iz 56,1. 6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15, 21-28

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (49)

Urodził się w 1183 roku we wsi Kamień na Opolszczyźnie. Rodzice 
zapewnili mu nauczycieli, którzy kształtowali jego umysł chłonny na 

wiedzę, ale także rozwijali miłość do Boga. Studia odbywał w Pradze, 
następnie w sławnej Akademii w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł Doktora Praw.
Ksiądz Prałat Iwo Odrowąż, stryj św. Jacka nakłonił go do przyjęcia stanu 
duchownego, zaś biskup krakowski Wincenty Kadłubek powierzył mu 
stanowisko kanonika katedralnego. 
Św. Jacek towarzyszył prałatowi Odrowążowi do Rzymu z misją. Tam 
spotkał św. Dominika, co skłoniło go do wstąpienia do zakonu. W Rzymie 
też odbywał nowicjat. Św. Jacek wraz z trzema innymi zakonnikami, w 
tym brat Czesław przybyli do Krakowa, a otrzymawszy od stryja, który 
został biskupem - kościół św. Trójcy, założyli przy nim klasztor. Św. Jacek 
wyróżniał się pokorą, gorliwością w służbie Bożej i miłością bliźnich. Brat św 
Jacka – św. Czesław, był także dominikaninem i pełnił swe misje zakonne 
na Śląsku. Około roku 1225 św. Jacek dotarł do Kijowa, odbywając podróż 
pieszo, po apostolsku, wszędzie głosząc słowo Boże. Tu przebywał ponad 4 
lata, założył klasztor dominikański na przedmieściu Chreszczatka. Legenda 
głosi, że pewnego poranka, w czasie celebry mszy św. niespodziewanie 
na miasto napadli Tatarzy. Św. Jacek ubrany w szaty liturgiczne, wziął 
puszkę z Najświętszym Sakramentem, by uchronić go przed profanacją 
i śpiesznie uchodził z kościoła. Nagle usłyszał głos ...” Jacku, uchodzisz 
przed pohańcami z Synem moim, a mnie zostawiasz ?” ...Św. Jacek za-
wołał...” O Panno Przenajświętsza, Twój posąg jest zbyt ciężki, żebym go 
mógł udźwignąć”... Lecz Matka Boża odpowiedziała ...” Weź mnie, a Syn mój ciężar ten lekkim uczyni”... Wówczas św. 
Jacek pochwycił w drugą rękę dużą figurę Matki Bożej i uszedł przed Tatarami. Figura Matki Bożej została zdeponowana 
w Haliczu, a później przeniesiona do Lwowa, gdzie nadal się znajduje. Św. Jacek w roku 1240 powrócił do Krakowa, 
gdzie niezmordowanie głosił słowo Boże.Zmarł w 1257 roku, a w roku 1594 papież Klemens VIII ogłosił go świętym. 
Za życia św. Jacek założył wiele klasztorów dominikańskich, w tym: w Pradze, Kijowie, Haliczu, Poznaniu i Gdańsku. 
Wspomnienie św. Jacka Odrowąża obchodzimy 17 sierpnia.       Eugeniusz 

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

ŚWIĘTY JACEK ODROWĄŻ

NIEDZIELA XXI zwykła, 23.VIII.2020
Słowo Boże: Iz 22, 19-23; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20
PONIEDZIAŁEK, 24.VIII, Święto św. Bartłomieja, apostoła
Słowo Boże: Ap 21, 9b-14; J 1, 45-51
WTOREK, 25.VIII
Słowo Boże: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17;  Mt 23, 23-26
ŚRODA, 26.VIII Ur. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
Słowo Boże: Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11;
CZWARTEK, 27.VIII, św. Moniki
Słowo Boże: Syr 26,1-4.13-16; Łk 7, 11-17
Piątek 28.VIII, św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
Słowo Boże: 1 J 4,7-16; Mt 23, 8-12
SOBOTA, 29.VIII, wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Jr 1,17-19; Mk 6, 17-29
NIEDZIELA XXII zwykła, 30.VIII.2020
Słowo Boże: Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16, 21-27
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

45 rocznica Koronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej

Przygotowujemy się do uroczystości 45 rocznicy Koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej, naszej 
Pani Sejneńskiej. Jak wiemy, koronacja miała miejsce 7 września 1975 roku w Sejnach. Dokonali jej 

dwaj wielcy Pasterze Kościoła w Polsce: kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski - oczekujemy na jego 
beatyfikację - oraz kard. Karol Wojtyła, późniejszy Papież, a dzisiaj święty Jan Paweł II - największy z 
Rodu Polaków. Uczestniczyło w tej uroczystości wielu biskupów z Polski i z zagranicy, kilkudziesięciu 
kapłanów i kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.  Każdego roku obchodzimy rocznicę koronacji i jest to dla 
nas uroczystość odpustowa, najważniejsza ze wszystkich odpustów. Do tej okrągłej rocznicy chcemy 
się duchowo przygotować. Ponieważ nie było w tym roku rekolekcji wielkopostnych ze względów 
wiadomych (pandemia), dlatego od 1 do 5 września zapraszamy wszystkich naszych Parafian do udzia-
łu w duchowym przygotowaniu  do głębokiego przeżycia uroczystości odpustowych, połączonych 
z poświęceniem odnowionego otarza głównego w naszej Bazylice. To przygotowanie poprowadzi 
znany już nam z ubiegłorocznych rekolekcji adwentowych ks. prof. Zdzisław Janiec z KUL-u. W czasie 
tych dni będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania - wielu z naszych Parafian 
jeszcze nie było w tym roku u spowiedzi św.. Skorzystajmy z tej okazji. Przeżyjmy tegoroczny odpust 
jak godniej, zawierzając swoje życie i swoje rodziny opiece Maryi, naszej Pani Sejneńskiej. Program 
przygotowania, jak i samej uroczystości przedstawia się następująco:

1 - 3 WRZEŚNIA, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK:
Godz. 6.30 - Msza św. bez kazania
Godz. 8.00  - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Godz. 10.00  - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Godz. 16.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
Godz. 17.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Godz. 19.00 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
4 WRZEŚNIA, PIĄTEK (PIERWSZY MIESIĄCA)
Godz. 6.30 - Msza św. z krótką homilią
Godz. 8.00 - Msza św. z kazaniem i nabożeństwo pierwszopiątkowe
Od godz. 9.00  - odwiedziny chorych i starszych w domach
Godz. 9-15.30 - Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci i modzieży
Godz. 17.30 - Msza św. z kazaniem i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 20.45.
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
5 WRZEŚNIA, SOBOTA (PIERWSZA MIESIĄCA)
Godz. 6.30 - Msza św. z krótką homilią
Godz. 8.00 - Msza św. z kazaniem
Godz. 17.00 - Przeniesienie Cudownej Figury do ołtarza głównego i Nieszpory Maryjne
Godz. 17.30 - Msza św. z kazaniem i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
Godz. 19.30 - Modlitwa z Różańcem w języku litewskim
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
6 WRZEŚNIA, NIEDZIELA
Godz. 6.30 - Godzinki ku czci NMP
Msze św. : 7.00; 8.30; 10.00; Suma 12.00; 17.30
Godz. 14.00-17.30 Adoracja Najśw. Sakramentu (17.00 - Różaniec).
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W uroczystość Wniebowzięcia Maryi Kościół gło-
si chwałę Jej ostatecznych urodzin dla nieba. 

Pragniemy uczestniczyć w tej chwale.
Równocześnie zaś pragniemy – poprzez chwałę Jej 
urodzin dla nieba – uczcić błogosławioną chwilę Jej 
urodzin dla ziemi.
Naprzód jednak: urodziny dla nieba – Wniebowzięcie. 
Liturgia ukazuje Wniebowzięcie Maryi jakby w trzech 
profilach. Profil pierwszy w domu Zachariasza – 
Nawiedzenie.
Maryja w chwili Nawiedzenia, za progu gościnne-
go domu Zachariasza i Elżbiety, wypowiada słowa, 
które wtedy dotyczą początku tajemnicy Odkupienia. 
Mówi: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest Jego imię” (Łk 1, 49).
Słowa te z kontekstu Nawiedzenia przenikają w pro-
filu dzisiejszej liturgii do kontekstu Wniebowzięcia. 
Całe Magnificat, wypowiedziane przy Nawiedzeniu, 
staje się w dzisiejszej liturgii hymnem Wniebowzięcia. 
Drugi profil Wniebowzięcia Matki Chrystusa należy 
do zwycięstwa nad śmiercią; do tego zwycięstwa , 
którego początek znajduje się w Zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Tak przeto: z samego serca Odkupiciela 
dokonanego przez Krzyż i na Kalwarii – z samej mocy 
Odkupienia objawionej w Zmartwychwstaniu – bierze 
początek owo zwycięstwo nad śmiercią, jakiego 
doznaje Matka Odkupiciela: Jej Wniebowzięcie.
Trzeci profil wyraża się słowami: Córa Królewska 
wchodzi pełna chwały, aby zająć swe miejsce przy 
tronie Króla. 
Maryja – Matka Odkupiciela – jest pierwszą, która 
uczestniczy w tym królestwie chwały i zjednoczenia 
z Bogiem w wieczności.
O tym mówi tajemnica Jej Wniebowzięcia: narodze-
nie dla nieba z duszą i ciałem.

Jan Paweł II

Maryjo, jak piękny nadszedł koniec Twego 
ziemskiego życia! Cała Niepokalana, pełna 

zasług, wypróbowana w wierności jak najczystsze 
złoto w tyglu, masz być ozdobą świątyni Baranka, 
Jego niebieskiego Jeruzalem. Oto Ty Niepokalana, 
dostępujesz chwały nieba z duszą i ciałem! Oto 
otwierasz pochód zbawionych, nabytych Krwią 
Twego Syna. Ty, dojrzała, Mądra Panna, w której 
lampie nigdy nie zabrakło oliwy i ognia żywej 
nadziel, wiary i miłości. To właśnie teraz wypełniają 
się proroctwa: „W 
całej pełni chwa-
ły wchodzi córa 
królewska; zło-
togłów jej odzie-
niem. W szacie 
wzorzystej wio-
dą ją do króla” 

O tak Maryjo, od 
wieków Kościół 
święty głosi tę 
prawdę przez 
swoich świętych 
ojców i dokto-
rów. Apostoł 
Jan widział Cię obleczoną w słońce, w wieńcu 
z gwiazd dwunastu (zob. Ap 12, 1). W VIII w. św. 
Jan z Damaszku opiewał Twoje Wniebowzięcie 
słowami: „Ten, któremu podobało się wziąć ciało 
z Dziewicy Maryi i stać się człowiekiem; Ten, który 
zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet po 
swoim narodzeniu, uchronił Jej ciało od skażenia 
i przeniósł je do nieba przed powszechnym ciał 
zmartwychwstaniem. (…) W czasie tego Wniebo-
wzięcia, o Matko Boża, wojska anielskie przejęte 
radością i czcią okryły swoimi skrzydłami Twoje 
ciało, wielki namiot Boży”. 

Maryjo, Twój wierny sługa Pius XII, ogłaszając 
dogmat o Twoim Wniebowzięciu, w konstytucji 
apostolskiej Munificentissimus Deus wyraził na-
dzieję: „My, którzyśmy publicznym aktem poświę-
cili cały rodzaj ludzki Jej Niepokalanemu Sercu i 

„We wszystkich pokoleniach upamiętnię twe imię;  
dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody” (Ps 35,18).Chwała Maryi  

Wniebowziętej

WIERNOŚĆ JEJ SERCA 
OWOCUJE W WIECZNOŚCI        
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tyle razy doznaliśmy Jej przemożnej opieki, ufa-
my bezwzględnie, że (…) wszyscy wierni zostaną 
pobudzenie do gorętszego nabożeństwa ku czci 
Niebieskiej Matki, że wszyscy, którzy chlubią się 
imieniem chrześcijan, rozbudzą w sobie pragnie-
nie uczestnictwa w jedności Mistycznego Ciała Je-
zusa Chrystusa i powiększania miłości ku Tej, która 
do wszystkich członków tego dostojnego Ciała po 
macierzyńsku się odnosi. Oby wreszcie wiara w 
cielesne Wniebowzięcie Maryi uczyniła mocniej-

szą i żywszą wia-
rę w nasze zmar-
twychwstanie”.

Maryjo, tyle razy 
nam, Polakom, 
ukazywałaś moc 
Twojego Niepo-
kalanego Serca, 
Twojej opie-
kuńczej miłości. 
Właśnie uroczy-
stość Wniebo-
wzięcia, w Twój 
dzień,  Twoi 
wielcy czciciele, 

jak św. Jacek Odrowąż, św. Stanisław Kostka, św. 
Maksymilian Kolbe, otrzymali nagrodę nieba. To 
w Twoją uroczystość w 1920 r. obroniłaś nie tylko 
Warszawę przed drapieżnym, pragnącym zalać 
cały kontynent komunizmem. To pod Twoją opie-
ką w sierpniu 1980 r. zaczęła się odbudowa naszej 
wolności. Maryjo, prosimy, uratuj na nowo naszą 
Ojczyznę, Europę i świat od zgaszenia Bożego 
Ducha w sercach współczesnych ludzi. Zachowaj 
dzieci, młodzież i dorosłych od ulegania kłamstwu, 
ułudzie fałszywego szczęścia i życia w grzechu. 
Obudź nasze sumienia i wysłuchaj próśb rzesz lu-
dzi zmierzających do Twoich świątyń. Sierpniowa 
Królowo i Pani Aniołów – naucz nas być Twoimi 
wiernymi dziećmi i daj nam razem z Tobą zwycię-
żyć!. Chcemy otoczyć Twoje Serce koroną chwały, 
a nie cierni!     O. Stanisław Przepierski OP

„We wszystkich pokoleniach upamiętnię twe imię;  
dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody” (Ps 35,18).

Korony Jasnogórskiego Obrazu

Matka Boża Jasnogórska na początku nie 
była koronowana. Pierwszą koronę otrzy-

mała w 1717 r. za czasów papieża Klemensa XI. 
Koronacji dokonał ówczesny prymas  Polski 
Krzysztof Szembek. Blisko 200 lat korony Matki 
Bożej i Dzieciątka Jezus zdobiły cudowny ob-
raz. Niestety, w nocy z 22 na 23 października 
1909 r. miała miejsce świętokradcza kradzież 
koron. Za przyczyną księcia Ks. Adama Sapie-
chy – późniejszego kardynała i arcybiskupa kra-
kowskiego, cały naród wyrażał ból, smutek i żal. 
Ojciec Święty Pius X zdecydował o wykonaniu 
koron przez złotnika watykańskiego. Specjalna 
delegacja z generałem Ojców Paulinów o. Eu-
zebiuszem Rejmanem udała się do Watykanu i 
przywiozła ofiarowane korony. Papież wówczas 
powiedział: „Wiem że Polska płacze. Postano-
wiłem ofiarować od siebie korony Matce Naj-
świętszej. Uroczysta koronacja miała miejsce 
22 maja 1909 r. Dokonał jej biskup kujawsko 
– kaliski Stanisław Zdzitowiecki. 

Z okazji Wielkiego Millenium Chrztu Polski, w 
1966 roku Matka Boża otrzymała nowe koro-
ny. Aktu koronacji dokonał prymas Stefan kar-
dynał Wyszyński, który chciał ten znak Maryi 
Królowej przypomnieć i wyeksponować.  Na 
uroczystości zakończenia Wielkiej Nowenny 
prymas uczynił osobiste wyznanie swojej dro-
gi. Na zakończenie wyznał: Dzisiejsza chwila to 
bez wątpienia w moim osobistym życiu ukoro-
nowanie tego wszystkiego, czego Bóg pozwolił 
mi doświadczyć.

Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia 
naszego narodu, jest siłą, która bardzo głęboko 
dotyka naszych polskich i ludzkich serc i trzyma 
naród w pokornej i mocnej postawie wierności”.

Wyszukał Eugeniusz

WIERNOŚĆ JEJ SERCA 
OWOCUJE W WIECZNOŚCI        
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
w sieci: sejny.diecezja.elk.pl, tt: @ParafiaSejny  fb: @ParafiaSejny
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com

09/08/2020 Maksymilian Madejski

30/07/2020
Iwaszewski Józef i Koneszko Hanna
01/08/2020
Rydzewski Dawid i Koneszko Ewelina
08/08/2020
Żyliński Dawid i Adamowicz Magdalena
Baryłka Krzysztof i Żardecka,Anna

Odeszli do wieczności:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Dąbrowska Marianna  
(l. 92), Sejny,27/07/2020

U Jastrzębska Władysława  
(l. 95) Posejny, 02/08/2020

U Budowicz Antoni (l. 75), Sejny, 02/08/2020
U Pachutko Jerzy (l. 58),  Dusznica, 06/08/2020
U Matulewicz Szymon (l. 32), Babańce, 06/08/2020
U Sojko Władysław,(l. 70) ,Sejny,08/08/2020

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Żylińscy Helena Witold, Sejny
Węgrzyk Małgorzata Dominik, Sejny
Delniccy Beata Piotr, Sejny
Majewscy Halina Rajmund, Sejny

Zapowiedzi 
przedślubne:
Krankowski Marcin, kawaler, Sejny, par. tutejszej  
i Greblunas Ramona, panna, Widugiery, par. tutejszej 
Staniewicz Jakub, kawaler, Sejny par. tutejszej  
i Matuszak Katarzyna, panna, Ostrów Wielkopolski

W OSTATNIM CZASIE : Jurkun Paulina Marcin, Sejny
Kaufman Helena Romuald, Sejny
Kaufman Małgorzata Andrzej, Sejny
Kaufman Justyna Paweł, Sejny
Miszkiel Barbara Józef, Sejny
Miszkiel Olga Rafał, Sejny
Żegarska Jadwiga, Sejny
Wołukanis Krystyna, Sejny
Rybczyńscy Dorota Wojciech, Sejny
Zubowicz Diana Robert, Sejny
Szkarnulis Jan, Sejny1
Borodziuk Wioletta Bogusław, Sejny
Pachuccy Jadwiga Kazimierz, Sejny
Tomkiewicz Marian, Sejny
Luto Zofia Antoni, Sejny
Luto Jolanta Zbigniew, Sejny
Czokajło Halina Stanisław, Sejny
Jankowiak Grażyna, Sejny
Sidorowicz Weronika Józef, Sejny
Sidor Dominika Andrzej,Sumowo
Wojnowski Marian,Sumowo
Sidorowicz Renata Wojciech, Sumowo
Sitko Dorota Maciej, Sumowo
Sławińscy Leokadia Mieczysław, Sumowo
Sławińscy Diana Grzegorz, Sumowo
Jungiewicz Alicja Józef, Sumowo
Jungiewicz Elżbieta Szymon, Sumowo
Staniewicz Alicja Ryszard, Sumowo
Czokajło Janina Marian, Sumowo
Rapczyńscy Wanda Wincenty, Sumowo
Rapczyńscy Henryka Romuald, Sumowo
Stankiewicz Józef, Sumowo
Moroz Marzena Przemysław, Sumowo
Sienkiewicz Maria Witold, Sumowo
Przekopscy Joanna Dariusz, Sumowo
Moroz Halina Stanisław, Sumowo
Żylińscy Dorota Jan, Sumowo
Sadłoń Alfred,Konstantynówka
Radzewicz Aniela,Konstantynówka
Radzewicz Barbara Sławomir, Konstantynówka
Szczudło Halina Krzysztof, Gawiniańce
Wojciechowska Teresa, Gawiniańce
Gudziewscy Stanisława Olgierd, Gawiniańce
Kuprewicz Anna Tomasz, Gawiniańce
Buchowska Władysława, Gawiniańce
Chmielewska Lucyna, Gawiniańce
Kulesza Biruta Lech, Gawiniańce
Dudanowicz Zofia, Gawiniańce



9Nr 283/2020

INTENCJE MSZALNE  16 - 30.08.2020
NIEDZIELA 16.VIII.2020 - XX TYDZIEŃ ZWYKŁY 
07:00 + Anna +Wincenty Ogórkis
08:30 +Danuta Moroz (9mc)
08:30 +Weronika +Antoni +Jan i z r. Raglisów
10:00 +Tomasz +Henryk Draugialis
11:30 Za parafian
11:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie 

dla Beaty w 40 r. urodzin i dla rodziny
13:00 LT: +Ludwik +Anna Pietruszkiewicz
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
PONIEDZIAŁEK 17.VIII.2020 
06:30 +Józefa +Romuald +Marian +Bogusława 
 z r. Bartników +Janusz Statkiewicz
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Zofia Chowaniec
08:00 +Wacław Bobrowski (15 rocz.)
08:00 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Wojciech i z r. Ogórkisów
WTOREK 18.VIII.2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Scholastyka Kowalewska (5 r.)
08:00 +Józef Rutkowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Roman +Edmund Koronkiewicz i rodzice
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Teresy i 

Krzysztofa Tur i rodziny
17:30 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla 

Marty i Mariusza w rocznicę ślubu oraz ich dzieci 
Jakuba i Natalii

17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Stanisława Żegarska (2 rocz.) 
 +Julian +Franciszek +Jadwiga
ŚRODA 19.VIII.2020
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Feliksy i Jana Gryguć w 50 rocz. ślubu
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Antoni +Józef +Genowefa +Wacław Letkiewicz
08:00 +Feliks Cieślik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marian Święcicki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bolesławy 

Maksimowicz z okazji imienin
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Emilia Micewicz (3 rocz.)
CZWARTEK 20.VIII.2020
06:30 +Józef (12 rocz) +Anna +Maria
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisława Konopko +Anna Zawadzka
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Józef Gerwel (1 rocz.)
17:30 +Henryk Buchowski (1 r.)
PIĄTEK 21.VIII.2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Józef Baran (15 rocz.)
08:00 +Zuzanna Bednarska
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
17:30 +Maria Jakubowska (gr)

17:30 +Łukasz Gulan (7mc)
17:30 +Franciszek (24r.) i z r. Pachutko
SOBOTA 22.VIII.2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Antonina +Józef i z r. Rybczyńskich
08:00 +Helena +Józef + Stanisław Kubrak
08:45 egzekwie: +Jadwiga Gibas (5 rocz.)
11:00 Pierwsza Komunia Święta
15:00 CHRZEST
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Janina (10r.) +Piotr Senda
17:30 +Czesław Marcinkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA 23.VIII.2020 - XXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 
07:00 +Marian Dubowski (41 r.)
08:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
10:00 +Leokadia (4r.) +Leonard i z r. Basiewiczów i 

Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
11:30 Za parafian
13:00 LT: Pierwsza Komunia Święta
13:00 LT: +Genowefa Boraczewska (3r.)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Mieczysław +Józefa Marczewscy (23 r.)
PONIEDZIAŁEK 24.VIII.2020
06:30 +Czesław Witkowski
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Krystyna (14r.) +Jan (2r.) +Czesław (2r.) 
 z r. Juszkialis
08:00 +Bronisława Kwaterska (6mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Pauliny i 

Rafała w 10 rocz. ślubu i dla całej rodziny
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Henryk Stefański (11r.)
WTOREK 25.VIII.2020 
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Elżbiety i Tomasza w 30 rocz. ślubu
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marzeny i 

rodziny
08:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew 
 z r. Gryniewiczów
17:30 +Jerzy +Romuald +Anna +Wiktor Makowscy 

+Józef Kasprzyk +Tadeusz Ludwiczak
ŚRODA 26.VIII.2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Stanisław Maksimowicz (10r.)
08:00 +Hilaria (39r.) +Jan (30r.) Święciccy
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Józefa Bartnik (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Władysław Werpachowski
CZWARTEK 27.VIII.2020
06:30 +Helena Sidor
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Bronisława Skrypko (24r.)
08:00 +Marianna Dąbrowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne przypada w naszej Parafii 16-18 sierpnia. Dzisiaj, 16 

sierpnia po Mszy litewskiej będzie adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 21.00, a jutro, w poniedziałek i 
wtorek  po Mszy św. o godz. 8.00 przez cały dzień do wieczornej Mszy św. Zachęcamy do chwili osobistej 
modlitwy adoracyjnej przed Najśw. Sakramentem. Wystawienie będzie w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa.

2 Ostatnia grupa dzieci naszej Parafii przystąpi  pierwszy raz do Stołu Pańskiego w sobotę, 22 sierpnia o 
godz. 11.00, a grupa dzieci z rodzin litewskich w niedzielę, 23 sierpnia o godz. 13.00. Pierwszy sakrament 

pokuty i pojednania tych dzieci i ich rodziców i bliskich będzie w piątek, 21 sierpnia o godz. 16.00. Przez cały 
biały tydzień zapraszamy dzieci i ich rodziców na Eucharystię: w niedzielę o 10.00, a w tygodniu o 17.30.

3Kolejna, 101 rocznica Powstania Sejneńskiego przypada w niedzielę, 23 sierpnia. Msza św. w intencji 
poległych powstańców będzie o godz. 10.00.

4Święto św. Bartłomieja Apostoła przypada w poniedziałek, 24 sierpnia. W kościele w Żegarach będzie to 
dzień odpustu. Msza św. w języku litewskim o godz. 14.30, a w języku polskim o godz. 16.00. Zapraszamy 

do udziału w odpustowej Eucharystii, by można było zyskać odpust zupełny.

5Uroczystość NMP Częstochowskiej będziemy obchodzić w środę, 26 sierpnia. Nasze myśli kierujemy 
ku Jasnej Górze, gdzie Matka Boża w świętym wizerunku opiekuje się naszą Ojczyzną i naszymi rodzi-

nami. Przyjdźmy tego dnia na Eucharystię, podziękujmy Panu Bogu za Maryję, a Ją prośmy by nieustannie 
wskazywała nam drogę do Jezusa.

6Zbliża się uroczystość 45-lecia Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej. Będziemy 
ją obchodzić w pierwszą niedzielę września. Będziemy przygotowywać się do niej poprzez rekolekcje 

maryjne od 1 do 5 września. Dokładny ich program znajdziemy na str. 5 bieżącego numeru Siewcy. Skorzy-
stajmy z tego czasu, który daje nam Bóg, abyśmy z większą wiarą i ufnością obchodzili tegoroczny odpust. 

7Wakacje powoli dobiegają końca, pozostaje jeszcze dwa tygodnie do rozpoczęcia nowego roku szkolne-
go, ale już teraz prośmy Boga, aby pozwolił ten nowy rok nauki rozpocząć normalnie,  z pójściem dzieci 

i młodzieży do szkoły. Mamy nadzieję, że tak będzie. Wkrótce, bo 24 sierpnia przybędzie do naszej Parafii 
nowy kapłan, ks. Mariusz Niedziałkowski, który będzie uczył religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i w 
Zespole Szkół Rolniczych. Od 1 lipca pomocą duszpasterską w naszej Wspólnocie jest ks. Adam Łosiewski. 
Przez okres wakacji  duszpastersko pracuje w naszej Parafii ks. Łukasz Kulikowski, neoprezbiter. Będzie z 
nami do 23 sierpnia. Bogu dziękujemy na jego posługę w naszej Wspólnocie, niech Boża łaska i opieka 
Matki Bożej prowadzą dalej ks. Łukasza w kapłańskiej posłudze tam, gdzie Bóg posyła.

8Przypominamy, że można składać swoje ofiary np. na tacę, czy na remonty, albo zamawiając intencję 
mszalną za pomocą karty płatniczej w formie zbliżeniowej. W niedzielę, przy wejściu do kościoła stoi ktoś 

ze służby liturgicznej z terminalem płatniczym, aby umożliwić wchodzącym składanie ofiary w ten sposób.

9Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na dokończenie remontu 
ołtarza głównego. Uroczyste poświęcenie odnowionego ołtarza będzie w czasie uroczystości 45-lecia 

koronacji Cudnownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej w pierwszą niedzielę września, a więc 6 września.

10Dzisiaj w niedzielę, 16 sierpnia jest dniem solidarności z narodem libańskim, zwłaszcza z Bejrutem, 
który mocno ucierpiał w wyniku wybuchu materiałów chemicznych składowanych w porcie. Jak 

wiemy zginęło setki osób, a tysiące ucierpiało fizycznie i straciło cały dobytek. Po wyjściu z kościoła możemy 
wesprzeć ofiarnym groszem pomoc Kościoła w Polsce skierowaną do Libii. Bóg zapłać.

17:30 +Tadeusz Jurgielanis (5mc)
17:30 +Aniela +Bronisław Warakomscy
17:30 +z r. Cieślukowskich, Wasilewskich, Zabłockich
PIĄTEK 28.VIII.2020 - 
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Emilia +Dominik Radzewicz
08:00 +Józef +Janusz +Wiesław +Stanisława +Maria 
 z r. Jacennik
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Tadeusz Palanis i rodzice
17:30 +Barbara Strękowska (9mc)
SOBOTA 29.VIII.2020 
06:30 +Alicja Agafonow (6r.)
08:00 +Leontyna Wołukanis (34r.)
08:00 +Józefa Soroka +Dariusz Sienkiewicz (3r.)

15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Julian Krzywak
NIEDZIELA 30.VIII.2020 - XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
07:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:30 +Jacek Miszkiel (22r.)
10:00 +Helena Kutyło (22r.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Magdalena +Józef Wołyniec
13:00 LT: +Donat (9 rocz.) +Jerzy (2 rocz.) +Weronika 

(12 rocz.) z r. Łatwis
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Zofia +Mieczysław Skupscy
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foto: Parafia Sejny2020

4 - 8 sierpnia 2020 r.
Z życia Parafii

Profesorowie i uczestnicy  
XXVII Festiwalu Organowego Młodych 2020
Iuniores Priores Organorum Seinensis

Od 4 do 8 sierpnia 2020 r. przyżywaliśmy w Bazylice Sejneńskiej kolejną już XXVII edycję Organowego 
Festiwalu Młodych. Od początku istnienia Festiwalu są jego założyciele i promotorzy profesorowie 
Józef Serafin i Julian Gembalski, honorowi obywatele naszego miasta. Gościem Honorowym w tym 
roku był prof. Jarosław Wróblewski, zresztą uczestnik pierwszej edycji w 1993 roku, oczywiście jako 
student. W tym roku uczestniczyli w Festiwalu i prezentowali nam nasz 36 - cio głosowy instrument 
w czasie warsztatów, a wieczorem w czasie koncertów: Robert Kromolan, Artur Palasukhin, Piotr 
Chromiński, Mariusz Kozieł, Aleksandra Gawrońska, Michał Pyrkosz, Przemysław Kadłubek, Daniel 
Strządała, Karolina Karkucińska, Krzysztof Musiał, Marcin Knura, Artur Szczerbinin, Jakub Wosz-

Ołtarz w naszej bazylice częściowo jest już 
widoczny. W pełnej krasie zobaczymy go 
już wkrótce. A w niedzielę, 6 września bę-
dzie poświęcony.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Leżajska

W dzisiejszym felietonie kontynuujemy opowieść 
o sanktuarium w Leżajsku. Po objęciu przez 

ojców Bernardynów opieki nad kościółkiem, nastąpił 
gwałtowny rozwój sanktuarium. Obecny kościół i 
klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku został zbu-
dowany w latach 1618–1628 z fundacji marszałka 
wielkiego koronnego, starosty leżajskiego Łukasza 
Opalińskiego i jego żony 
Anny z Pileckich. Zespół 
klasztorno-kościelny po-
stawiono w miejscu, gdzie 
w 1590 roku Tomaszowi 
Michałkowi ukazała się 
Matka Boska ze św. Józe-
fem. Już od 1634 r. miejsce 
to zostało uznane za cu-
downe. Kult Matki Bożej 
Leżajskiej osiągnął szczyt 
w 1752 roku, kiedy obraz 
koronowano papieskimi 
koronami. Inicjatorem 
koronacji obrazu był sta-
rosta leżajski Józef Potocki. 
Korony w Rzymie poświę-
cił papież Benedykt XIV. 
Stanisław Potocki (syn 
inicjatora) przyozdobił je 
drogimi, rodowymi klej-
notami. Obraz ukorono-
wano 8 IX 1752 roku. W 
roku 1757 papieskie ko-
rony skradziono a obecne, 
poświęcone przez papieża 
Jana Pawła II, założone zostały w roku 1984 przez 
prymasa Józefa Glempa.
Znajdujący się w Leżajsku obraz Maryi z Dzieciąt-
kiem uchodzi za najstarsze w Polsce naśladownictwo 
ikony Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria 
Maggiore w Rzymie. Jak wspomniałem w poprzed-
nim felietonie obraz jest dziełem ks. Erazma, który 
pochodził z Leżajska. Przez krótki okres był on wój-
tem, następnie wstąpił do Zakonu Kanoników Regu-
larnych (bożogrobowców). Obecnie obraz okrywa su-

kienka i bogato zdobione ramy z 1752 roku z fundacji 
Marii z Sanguszków Potockiej. Jego zasłonę stanowi 
obraz przedstawiający wizję Tomasza Michałka z 
połowy XVIII w. (dzieło Stanisława Stroińskiego) i 
metalowa kurtyna dekorowana emblematem maryj-
nym, herbem papieskim Jana Pawła II oraz godłem 
Polski, wykonana w 1983 roku. Kopiowanie obrazów 

Matki Boskiej Leżajskiej 
rozpoczyna się już w XVII 
w, a nasz dzisiejszy obraz 
pochodzi z XIX wieku.
Warto jeszcze nadmienić 
w kontekście remontu 
klasztoru w Sejnach o do-
datkowej działalności oo. 
Bernardynów. W działal-
ność duszpasterską leżaj-
skiego sanktuarium włą-
czyło się Muzeum Prowin-
cji Ojców Bernardynów. 
Placówka ta przechowuje 
i udostępnia bezcenne pa-
miątki po zakonnikach i 
dobrodziejach. Muzeum 
gromadzi przedmioty 
zabytkowe z utraconych 
po II wojnie światowej 
klasztorów na wschodzie, 
a także z innych klaszto-
rów prowincji. Są to zbiory 
obrazów, rzeźb rzemiosła 
artystycznego, które po-
chodzą ze Lwowa, Soka-

la, Zbaraża, Gwoźdźca, Husiatyna, Krystynopola.
Leżajskie sanktuarium znajduje się w grupie 35 naj-
ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce. 
Leżajskie zapiski informują o 1002 pielgrzymkach 
w latach 1594 – 1766. Należy ono do grupy sanktu-
ariów, które poprzez swoje tradycje pielgrzymkowe 
odegrały znaczącą rolę w rozwoju polskiej religijno-
ści, zwłaszcza religijności maryjnej. O randze ośrod-
ka świadczy około 500 tys. pątników przybywających 
rocznie do sanktuarium.
   Marcin Błaszczyk


