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Mt 20,1–16a 

Jezus opowiedział 
swoim uczniom tę 

przypowieść: «Króle-
stwo Boże podobne jest 
do gospodarza, który 
wyszedł wczesnym ran-

kiem, aby nająć robotników  do swej winnicy. Umówił się z 
robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy 
wyszedł koło godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących 
na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej 
winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Ono poszli. 
Wyszedłszy ponownie koło godziny szóstej i dziewiątej, 
tak samo uczynił. Gdy wyszedł około jedenastej, spotkał 
innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień 
bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 
Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotni-
ków i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż 
do pierwszych.”. Przyszli najęci około jedenastej godziny 
i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni dostali po denarze. Wziąwszy 
go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni 
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy 
znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z 
nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara 
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też 
i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie 
wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, 
a pierwsi ostatnimi».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Winnicą jest cały świat, który winien zostać przemieniony 
zgodnie z Bożym planem w perspektywie ostatecznego 

przyjścia królestwa Bożego. „Idźcie i wy do mojej winnicy: - od 
owego dnia to wezwanie Pana Jezusa nie przestaje wybrzmie-
wać w dziejach: skierowane jest do każdego człowieka, który 
przychodzi na świat. Św. Grzegorz Wielki przypomina o tym w 
kazaniu komentującym przypowieść o robotnikach winnicy: 
„Popatrzcie, najmilsi bracia jak żyjecie, i sprawdźcie czy już je-
steście robotnikami Pana. Niech każdy oceni to, co czyni i osądzi, 
czy pracuje w winnicy Pańskiej”. (Adh. Christifideles laici. Wpr.)

Wtedy Piotr przy-
szedł do Niego 

i zapytał: «Panie, ile 
razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż 

siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego 
podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał 
rozliczyć się ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć 
tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, 
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 
mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed 
nim i prosił go: „Panie miej litość nade mną, a wszystko ci 
oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług 
mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego 
ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go 
i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj coś winien”. Jego współsłua 
upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a 
oddam tobie”. On jednak nie chciał , lecz poszedł i wtrącił 
go do więzienia, póki nie odda długu. Współsłudzy widząc, 
co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli 
swemu panu wszystko co zaszło. Wtedy pan jego wezwał 
przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci 
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie 
powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 
ulitowałem się nad tobą”. I uniesiony gniewem pan jego 
kazał go wydać katom, dopóki mu całego długu nie odda. 
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z 
was nie przebaczy z serca swemu bratu».. 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Jezus kładzie wielki nacisk na pojednanie braterskie, na 
przykład wtedy, gdy wpaja prawo przebaczenia, które każdy 

otrzymuje w takiej mierze, w jakiej sam umie przebaczać; 
przebaczenia, którego trzeba udzielić również nieprzyjacio-
łom; przebaczenia, którego trzeba udzielić siedemdziesiąt 
siedem razy, czyli właściwie bez ograniczenia. Takie, możliwe 
urzeczywistnienia jedynie w klimacie prawdziwie ewangelicz-
nym, są warunkami szczerego pojednania zarówno między 
poszczególnymi ludźmi, jak i między rodzinami, wspólnotami, 
narodami i ludami. Świętość i prawda tego, czego Jezus 
nauczał i co czynił w doczesnym życiu, osiągnęły punkt 
szczytowy na krzyżu. (Adh. Reconciliatio et paentientia, 26)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA  XXIV  ZWYKŁA - 13.VIII.2020 NIEDZIELA  XXV  ZWYKŁA  - 20.IX.2020

Mt 18,21–35 
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 13.IX.2020
Słowo Boże: Syr 27, 30-28,7; Mt 18, 21-35;
PONIEDZIAŁEK, 13.IX. Podwyższenie Krzyża Świętego
Słowo Boże: Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3, 13-17;
WTOREK, 15.IX - Matki Bożej Bolesnej
Słowo Boże: Hbr 5,7-9; J 19,25-27; Łk 2,33-35;
ŚRODA, 16.IX. - św. Korneliusza i Cypriana
Słowo Boże: 1 Kor 12,31-13,13; Łk 7, 31-35;
CZWARTEK, 17.IX.
Słowo Boże: 1 Kor 15,1-11; Łk 7,36-50;
PIĄTEK, 18.IX.  św. Stanisława Kostki
Słowo Boże: Syr 27, 30-28,7; Mt 18, 21-35;
SOBOTA, 19.IX.
Słowo Boże: 1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15;

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (51)

Rys historyczny cudownej figury szafkowej Matki Boskiej łaskami 
słynącej od Trójcy Świętej, która od 1602 roku otacza łaskami lud 

Ziemi Sejneńskiej, odnotował ciekawy okres przyozdobienia tej figury. 
W 1720 roku przeor konwentu dominikanów Franciszek Kosiewski 
ozdobił figurę Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus srebrną i zdobioną, 
dwuczęściową sukienką z metalu, mającą również metalowy kołnierz - 
modną wówczas ozdobę figur i obrazów w kościołach. Figura uzyskała 
przez to postać stojącą. Metalowa sukienka przysłaniała draperie 
ubioru Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus oraz boki tronu. Przeor mógł 
w ten sposób uchronić figurę, gdy w okresie średniowiecza teologowie 
krytykowali formułę ikonograficzną Madonn szafkowych, uznając ją za 
niezgodną z nauką Kościoła. Sposób przedstawienia wnętrza figury 
sugerował bowiem, że cała Trójca Święta przyjęła ciało z Maryi, a nie 
tylko Chrystus. Po Soborze Trydenckim figury te całkowicie usunięto 
z kościołów. Niszczono całe figury bądź usuwano z ich wnętrza grupę 
Trójcy Świętej.
Figura Matki Boskiej Pani Sejneńskiej w tym wystroju przetrwała ponad 
200 lat.. W roku 1866 biskup Konstanty Ireneusz Łubieński zadbał 
o odnowienie figury. Naoczny świadek, Ks. Stanisław Jamiołkowski 
– wicekustosz katedry opisał szczegóły renowacji figury, jednak nie 
wspomniał o zdejmowaniu blaszanej sukienki i otwarciu wnętrza 

figury. Zatem dochowano postanowienia  kapituły katedralnej, która na  XXIII sesji w 1832 roku postanowiła, „by nigdy 
na przyszłość nie były otwierane wnętrze Matki Boskiej na wielkim ołtarzu”. Ks. prałat Wincenty Astasiewicz - proboszcz 
parafii w latach 1925–1946, dziekan dekanatu, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej, jesienią 1930 roku przewiózł 
figurę do Warszawy i oddał w ręce wytrawnych fachowców, zamiłowanych w sztuce kościelnej. Zdjęto z figury srebrne 
blachy sukienki, odnowiono korony, zdjęto pokłady farb i gipsu. Wewnątrz malowane na połach płaszcza 27 postaci 
zachowały się w całości. Trójca Święta wymagała gruntownego oczyszczenia i odnowienia. Prace konserwatorskie 
trwały całą zimę. Figura powróciła do kolegiaty sejneńskiej na swoje miejsce. Po raz pierwszy od 1832 roku – po stu 
latach otwarto wnętrze figury na odpust Nawiedzenia Matki Bożej. Dwie połowy metalowej sukienki są prezentowane 
w prawej gablocie z wotami i darami dziękczynnymi, w kaplicy Matki Boskiej Bazyliki Sejneńskiej. Tam też prezentowane 
są liczne elementy, które ozdabiały obrazy św. Wincentego Ferreriusza i św. Elżbiety Węgierskiej, zdjęte w 1967 roku 
przez proboszcza Ks. Stanisława Rogowskiego.   Eugeniusz

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

OZDOBNA SUKIENKA MATKI BOSKIEJ – PANI SEJNEŃSKIEJ       

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 20.IX.2020
Słowo Boże: Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20, 1-16a;
PONIEDZIAŁEK, 21.IX. - św. Mateusza Apostoła
Słowo Boże: Syr 27, 30-28,7; Mt 18, 21-35;
WTOREK, 22.IX. 
Słowo Boże: Prz 21,1-6.10-13; Łk 8, 19-21;
ŚRODA 23.IX. - św. o. Pio z Pietrelciny
Słowo Boże: Prz 30,5-9; Łk 9,1-6;
CZWARTEK, 24.IX.
Słowo Boże: Koh 1,2-11; Łk 9,7-9;
PIĄTEK, 25.IX.
Słowo Boże: Koh 3,1-11; Łk 9,18-22;
SOBOTA, 26.IX.
Słowo Boże: Koh 11,9-12, 8; Łk 9,43b-45;
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 27.IX.2020
Słowo Boże: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21, 28-32;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Uroczystości za nami ...

Uroczystości 45 rocznicy Koronacji Cudownej Figury i poświęcenia odnowionego ołtarza głównego za nami. Staraliśmy 
się uczynić wszystko, albo wiele, aby naszą Parafię jak najlepiej przygotować do tych wydarzeń, bo wydawały się one 

bardzo ważne nie tylko w znaczeniu historycznym, ale przede wszystkim duszpasterskim. Była to bowiem okazja do 
odnowienia i umocnienia wiary, jeszcze mocniejszego związania się z Matką Bożą, którą czcimy w naszym Sanktuarium 
od ponad czterystu lat. Ponieważ ciągle jesteśmy w stanie rozprzestrzeniania się pandemii, która poniekąd wywróciła 
porządek wielu wydarzeń, ograniczyła w znacznym stopniu życie społeczne, niestety także religijne, powodując u 
wielu ludzi lęk, strach, a może też doskonałą wymówkę od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, czy wogóle w życiu 
duchowym, podsunęliśmy naszym Parafianom pomysł duchowego przygotowania do tych uroczystości poprzez Maryjne 
Rekolekcje. Zaprosiliśmy teologa i mariologa, a więc kapłana mądrego i uczonego, profesora, ale też posługującego się 
bardzo przystępnym i zrozumiałym językiem, ks. prof. Zdzisława Jańca z KUL-u i wydawałoby się, że nasi Parafianie z 
tej propozycji skorzystają. Ale niestety, nie było nas więcej niż na codziennej Mszy św. rano czy wieczorem, kilka osób 
z wiosek, mimo, że wtorek, dzień targowy, godz. 10.00 - to specjalnie z myślą o Parafianach z wiosek, przychodzili Ci, 
którzy zazwyczaj korzystają z udziału w Eucharystii. Zawiedli całkowicie rodzice dzieci szkolnych, nie zadbali, aby 
dzieci rozpoczęły rok szkolny z Bogiem, ze spowiedzią świętą i Komunią świętą. Na spotkaniach dla dzieci było troje, 
a potem dziesięcioro dzieci. Młodzieży starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich właściwie nie było wogóle. 
Zastanawialiśmy się, czy dla trzech, pięciu młodych sprawować Mszę św. o godz. 19.00 i głosić konferencję, ale ksiądz 
rekolekcjonista zdecydował, że i dla jednej osoby warto, więc głosił. Pięknie był prowadzony Apel Jasnogórski ogodz. 
21.00 w duchu fatimskim, z udziałem dzieci „fatimskich”: Łucji, Franciszka i Hiacynty - chwała rodzicom, że codzinnie byli 
z dziećmi, a dzieciom za wytrwałość (Matka Boża Wam tego nie zapomni). Skromny był także udział naszych Parafian w 
tych Apelach prowadzonych od wtorku do soboty: kilkadziesiąt osób, a w sobotę około setki. Kochani Parafianie widać 
z tego, że bardzo mało wagi przywiązujemy do duchowej strony wydarzeń, za mało jest w nas tęsknoty za Bogiem i 
Maryją. Wydarzenie było, minęło i co w nas zostanie? Czy to wpłynie zasadniczo na nasze życie chrześcijańskie, na 
naszą moralność, na kroczenie za Bogiem i Maryją? Oby tak było. Wzruszającym był fakt, że na odpust przyjechała 
specjalnie pewna rodzina (rodzice i dzieci) aż ze Słupska, powiedzieli, że dużo słyszeli o Sejnach i Matce Bożej Sejneńskiej 
i postanowili, że muszą tu być. Nasi Parafianie mają tak blisko, a jednak za daleko. Panie Jezu, przymnóż nam wiary. 
Maryjo miej nas wszystkich w swojej opiece.
Dziękuję wszystkim, którzy stworzyli wspólnotę modlitwy w czasie rekolekcji i niedzielnych uroczystościach odpustowych. 
Dziękuję za ich przygotowanie i zaangażowanie w jakimkolwiek stopniu. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, 
a są to:  Marszałek Województwa Podlaskiego – pomoc finansowa na zorganizowanie festynu rodzinnego, Starostwo 
Powiatowe, Miasto Sejny - ofiarowany chodnik dywanowy, Rada Parafialna - ornaty do koncelebry, Akcja Katolicka - obrusy 
na ołtarze, Domowy Kościół, Zespół Uwielbienia Effata, Komendanci Służb Mundurowych - oświetlenie prezbiterium, 
Parafianie Litewscy z Sejn i Żegar-oświetlenie przebiterium, Prolejkowie Lucyna i Grzegorz - chodnik dywanowy przy 
ołtarzu i oświetlenie , Raglis Kazimierz i Bożena - świece ołtarzowe olejowe, Małkińscy Edyta i Krzysztof - oświetlenie, 
Chór Ziemi Sejneńskiej - świece ołtarzowe woskowe, Marian Krutul - wino mszalne, Stanisław Szurc - świece olejowe 
maryjne, Stefania Bartoszewicz - ornaty do koncelebry, Marian Uroda - ogromna pomoc  przy różnych pracach porząd-
kowych i naprawach, Grzegorz Żegarski - podobnie, zawsze można na niego liczyć, Bolesława Maksimowicz, Ewa Meyza, 
Alicja Chraboł, Halina Iwaszczak, Wiesława Maksimowicz, Anetta i Karol Ejdulis - kwiaty, Maria i Marianna Wołyńcowe 
- dekoracja kwiatowa, Marzena Karawiecka (sękacze i mrowiska), Barbara Miszkiel - pomoc organizacyjna, logistyczna, 
zorganizowanie festynu, nasza kuchnia p. Gienia Sosnowska i Daria Gryguć, Jarosławowi Wojciechowiczowi, Eugeniuszowi 
Klimańcowi i Poczcie Polskiej (Barbarze Strzymińskiej-Zdancewicz) - za przygotowanie folderu jubileuszowego, całej 
Liturgicznej Służbie Ołtarza za liturgię, a Chórowi Ziemi Sejneńskiej i Pani Emilii Melon za piękny śpiew, Zespołowi Effata 
za pięknie prowadzone adoracje i Apele, Grupie Rekonstrukcyjnej KOP. Siostrze Barbarze za to, że tak kocha Matkę Bożą 
i pięknie o Niej opowiada. Naszym kapłanom za troskę duszpasterską i liturgiczną. Bóg zapłać wszystkim.
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Świeccy są „wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem. Oni także są powołani do tego, 

by być „solą ziemi” i „światłem świata”. Och specy-
ficznym powołaniem i misją jest ukazywanie Ewan-
gelii we własnym życiu i przez to wprowadzanie jej 
zaczynu w  rzeczywistość świata, w którym żyją i 
pracują. Wielkie siły rządzące światem – polityka, 
środki przekazu społecznego, technologia, nauka, 
kultura, oświata, przemysł i praca – są właśnie tymi 
dziedzinami, w których świeccy ze szczególną kom-
petencją, mogą spełniać swoją misję. Jeżeli tymi 
siłami kierują osoby, które są prawdziwymi uczniami 
Chrystusa – a równocześnie dzięki wiedzy i talen-
tom są to osoby prawdziwie kompetentne w swojej 
specjalności – wówczas świat zostanie od wewnątrz 
przemieniony odkupieńczą mocą Chrystusa. 
Przede wszystkim macie być prawdziwymi uczniami 
Chrystusa… Zdajcie sobie sprawę, co to znaczy: spe-
cjalna konsekracja, która prowadzi do pełni poświę-
cenie się Bogu przez chrzest i bierzmowanie, winna 
przeniknąć całe życie. Jesteście całkowicie włączeni 
w świat, jesteście zobowiązani do tego włączenia 
jako postawy wewnętrznej. Oznacza to, że musicie 
wziąć na serio porządek naturalny, próbując w nim 
odczytać przepowiedzianą swobodnie myśl Boga, 
i współpracując w stopniowej jej realizacji w historii. 
Wiara rozświetla nam owo wyższe przeznaczenie, 
choć w Objawieniu Bożym nie znajdziemy gotowych 
odpowiedzi na pytania, których tyle stawia przed 
wami wasze zaangażowanie.
Jest więc to zangażowanie się w popieranie rze-
czywistości należących do porządku naturalnego, 
a także we wprowadzenie wartości wiary; oba mają 
wchodzić harmonijnie w nasze życie. Stanowiąc 
jego podstawową oriętację i stałe natchnienie. W ten 
sposób będziecie się przyczyniali do przemienienia 
świata „od wewnątrz”, stając się jego ożywiającym 
zaczynem.   

Jan Paweł II

Od najmłodszych lat poznajemy imiona i wizerunki Matki 
Bożej. Madonna z Częstochowy, z Ostrej Bramy, z Gu-

adelupe. Pochylamy się nad historią Fatimy czy Lourdes. 
Rozważamy biblijne  sceny wpatrując się w Jej różne obrazy. 
Przedstawiamy Jej swoje sprawy i troski, dziękczynienia. 
Robimy tak, wypełniając testament Jezusa z krzyża. Przy-
chodzimy do Niej jako dzieci do Matki. 
W Polsce jest Królową. W Litanii loretańskiej mamy 
dodatkowe wezwanie – „Królowo Polski módl się 
za nami”. W Apelu Jasnogórskim deklarujemy, że 
jesteśmy, czuwamy, pamiętamy. Sercem szczerze 
śpiewamy też Bogurodzicę, a wiele gardeł ściska 
się, nucąc: „Jest zakątek na tej ziemi, gdzie po-
wracać każdy chce”. Ze względu na setną rocznicę 
Cudu nad Wisłą warto pochylić się nad wizerun-
kiem Matki Bożej Łaskawej.
Historia
Prawdopodobnie najstarszym wizerunkiem Maryi 
w Polsce jest obraz znajdujący się w Krzeszowie 
na Dolnym Śląsku Jego powstanie datuje się na 
1291 rok. Nosi tytuł Gratia sanctae Mariae – Łaska 
Świętej Maryi, popularnie nazywana Matką Bożą 
Łaskawą. Ikona ta jest 200 lat starsza od ikony Matki 
Bożej Częstochowskiej. Przedstawiona jest na niej Maryja 
z dzieciątkiem na prawym ramieniu. Matka Boża wskazuje 
dłonią Jezusa, a równocześnie pokazuje nią swoje serce 
jako źródło łaski. Jan Paweł II ukoronował ten wizerunek 
podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku.
Specjalistka od zarazy
W Polsce kult Matki Bożej Łaskawej rozwijał się dzięki pi-
jarom. O.Hiacynt Orselli, pragnął pobudzić także w Polsce 
kult Matki Bożej łaskawej i zapewnić Warszawie Jej opiekę. 
To on zamówił pierwszy duży obraz, który w 1651 r. został 
wprowadzony do kościoła przy ul. Długiej w Warszawie. 
Z  biegiem lat warszawska Matka Boża Łaskawa zyskała 

Jako naród od najdawniejszych lat wzywaliśmy w trudnych czasach pomocy Maryi. 
A Ona zawsze była nam orędowniczką i tarczą. Brała nas w obronę,  

wspierała i chroniła od wszelkich nieszczęść, także od wojny i zarazy.

Matka Boża ŁaskawaDo stowarzyszeń  
i ruchów katolickich
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tytuł „specjalistki od poskramiania zarazy” i była znana 
w  całej Rzeczypospolitej. Modlitwy zanoszone przez Jej 
wstawiennictwo powstrzymywały rozprzestrzenianie się 
zarazy w 1664 r. i 1708 r. 

Jako naród od najdawniejszych lat wzywaliśmy w trudnych czasach pomocy Maryi. 
A Ona zawsze była nam orędowniczką i tarczą. Brała nas w obronę,  

wspierała i chroniła od wszelkich nieszczęść, także od wojny i zarazy.

Matka Boża Łaskawa
Nie wiem jak wygraliśmy
Najbardziej znanym i największym cudem, który się  przy-
pisuje tej Madonnie, jest Cud nad Wisłą. 100 lat temu – 
15 sierpnia – w uroczystość Wniebowzięcia Maryi Panny 
rozegrała się bitwa, w której polscy żołnierze odparli atak 

bolszewików. Dzięki temu zmienili bieg historii, ratując 
Europę przed inwazją komunizmu. W wielu przeka-

zach dotyczących tego wydarzenia można przeczy-
tać, że postać Matki Bożej Łaskawej ukazała się 
nad polskimi żołnierzami, kiedy wstawał świt i 
niebo było jeszcze ciemne. Widzący to żołnierze 
agresora krzyczeli z przerażenia i uciekali z pola 
walki. Badacze tej bitwy wspominają słowa same-
go Piłsudskiego, który miał powiedzieć do kard. 
Kakowskiego: „Eminencjo, nie wiem, jak myśmy 
tę wojnę wygrali”. 
Symbolem Bitwy Warszawskiej jest jednak nie 
tylko cudowna obecność Matki Bożej. Stała się 
nim również śmierć ks. Ignacego Skorupki, który 

pełnił funkcję kapelana wojskowego. Przed Bitwą 
Warszawską został mianowany kapelanem lotnym 

I batalionu 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej. 
W jego skład wchodzili głównie gimnazjaliści i studenci. 

Kiedy wyruszyli na front, ks. Skorupka poszedł razem 
z nimi. 13 sierpnia dotarł do wsi Ossów, na linię frontu. Na-
stępnego dnia udzielając ostatniego namaszczenia chorych 
rannemu żołnierzowi, został postrzelony i zmarł. Śmierć ks. 
Skorupki wspominamy jako bohaterską. 
Historia tworzy się dziś
Te wydarzenia nie są tylko elementem polskiej historii 
i tradycji, ale to wskazówki także na nasze czasy. Maryja 
zawsze jest Tą, która chce ratować – przede wszystkim od 
grzechu – prowadzić swoje dzieci do miłosiernego Serca 
Jezusa. Maryja nadal jest „pełna łaski”. Może stawać się po-
mocą i tarczą, wypraszając łaski odpowiednie dla naszego 
czasu.                                                                     Agata   Rujner

Obraz Matki Boskiej Łaskawej z kościoła OO. Jezuitów w Warszawie
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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
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski, ks. Mariusz Niedziałkowski;  rezydent: ks. Adam Łosiewski

30/08/2020
  Antonina Korzeniecka
  Wiktor Kubrak

29/08/2020
  Jan KLUKIŃSKI i Maria KLUKIŃSKA
  Marcin KRANKOWSKI i Ramona GREBLUNAS
  Grzegorz SIKORA i Monika SOFIŃSKA

Odeszli do wieczności:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Pachutko Stanisław, l. 90,  
Sejny, 29/08/2020

U Ołów Marek, l. 25, Sejny, 31/08/2020
U Milewska Jadwiga, l. 65, Sejny, 01/09/2020
U Klewiec Halina, l. 74, Sejny, 03/09/2020

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Szkarnulis Małgorzata Jerzy, Sejny, Piłsudskiego
Czakis Ewa Zdzisław, Sejny, Piłsudskiego
Bernecka Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty
Waszkiewicz Janina Zygmunt, Sejny, Pl. Św. Agaty
Bobrowska Helena, Sejny, Pl. Św. Agaty
Daniłowicz Alicja, Sejny, Pl. Św. Agaty
Ziniewicz Lucyna Zdzisław, Sejny, Piłsudskiego
Bykas Jolanta, Sejny, Piłsudskiego
Sadłoń Danuta Eugeniusz, Sejny, Strażacka
Sulżyńscy Maria Arkadiusz, Sejny, Strażacka
Maksimowicz Wiesława Adam, Sejny, Strażacka
Kuklewicz Elżbieta Wiesław, Sejny, Strażacka
Klidzio Jadwiga, Sejny, Strażacka
Klucznik Teresa Robert, Sejny, Strażacka
Gołąbek Stanisława Robert, Sejny, Strażacka
Pankiewicz Bogumiła Andrzej, Sejny, Strażacka

W OSTATNIM CZASIE : Awramik Raisa, Sejny, Strażacka
Ziniewicz Elżbieta, Sejny, Powstańców Sejneńskich
Milewska Eugenia, Sejny, Powstańców Sejneńskich
Jankowscy Zofia Eugeniusz, Sejny, Powstańców Sejneńskich 
Turowska Krystyna, Sejny, Parkowa
Kamińska Halina, Sejny, Parkowa
Szczuko Bożena, Sejny, Parkowa
Czeropscy Stefania Czesław, Sejny, Parkowa
Koncewicz Dorota, Sejny, Parkowa
Tawrel Wanda, Sejny, Parkowa
Zianowicz Alicja Czesław, Sejny, Nowa
Gryszkiewicz Bogusława, Sejny, Młynarska
Jurgielanis Elżbieta Krzysztof, Sejny, Młynarska
Poszwa Ewa Henryk, Sejny, Młynarska
Tomkiewicz Halina Janusz, Sejny, Młynarska
Janculewicz Barbara Wojciech, Sejny, Młynarska
Moroz Janina Piotr, Sejny, Nowa
Zawadzcy Małgorzata Cezary, Sejny, Nowa
Janczewscy Grażyna Wojciech, Sejny, Nowa
Zianowicz Alicja Czesław, Sejny, Nowa
Przekopscy Stefania Romuald, Sejny, Nowa
Benczyk Bożena Henryk, Sejny, Parkowa
Zajkowska Irena, Sejny, Parkowa
Teodorowska Jadwiga, Sejny, Parkowa
Sapiega Anna, Sejny, Parkowa
Grzybowska Helena, Sejny, Parkowa
Rzepiejewska Genowefa, Sejny, Parkowa
Wilkiel Zofia, Sejny, Parkowa
Anuszkiewicz Krystyna, Sejny, Parkowa
Staśkiel Alicja Andrzej, Sejny, Młynarska
Wołongiewicz Danuta Andrzej, Sejny, Młynarska
Przeborowscy Teresa Krzysztof, Sejny, Młynarska
Moroz Krystyna Tadeusz, Sejny, Młynarska
Ogórkis Zyta, Sejny, Młynarska
Jakubowscy Ewa Marian, Sejny, Łączna
Niewulis Helena Olgierd, Sejny, Łączna
Koneszko Helena Jan, Sejny, Łączna
Rapczyńscy Alicja Czesław, Sejny, Niecała
Chmielewscy Teresa Piotr, Sejny, Targowa
Namiotko Władysław, Sejny, Targowa
Sienkiewicz Anna Józef, Sejny, Targowa
Iwaszewscy Halina Tadeusz, Sejny, Targowa
Krakowscy Alicja Antoni, Sejny, Wileńska
Gryguć Marta Stanisław, Sejny, Wileńska
Wiżlańscy Barbara Andrzej, Sejny, Wileńska
Nowalska Donata, Sejny, Wileńska
Olsztyn Teresa Jan, Sejny, Wileńska
Paciukanis Romualda Stanisław, Sejny, Wileńska
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INTENCJE MSZALNE  13-27.IX.2020
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 13.IX
07:00 +Marianna Koźlak (9mc)
07:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:30 +Tadeusz Przeborowski (9mc)
10:00 +Stefan +Janina Wichert
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anastazji w 

88 rocz. urodz. i dla rodziny
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Eugenia Palanis +Jan +Alicja Staśkielunas
17:30 +Eugenia +Stanisław Pileccy
PONIEDZIAŁEK, 14.IX. - 

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Ireny w 80 rocz. urodz.
08:00 +Czesław Orlik (42 r.)
08:00 +Romuald Jankowski (2mc)
08:00 +Marianna Bielińska (6mc)
11:00 W 81 rocz. napaści Związku Sowieckiego na 

Polskę za Ojczyznę i poległych w jej obronie
17:30 +Zofia Sidorowicz
17:30 +Franciszek Miszkiel (8 r.)
WTOREK, 15.IX. - MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
06:30 +Franciszek Miszkiel (8 r.)
08:00 +Stanisław Miszkiel (11mc)
08:00 +Aleksandra (24 r.) +Czesław i z r. Sadłoniów 

i Stępniów
08:00 +Karol Jarzębowicz (8mc) +Leokadia
08:00 +Józef Woźnialis (6mc) i rodzice
17:30 +Mirosława +Marian Chraboł (25 rocz.)
17:30 +Halina Jatkowska (gr)
17:30 +Leokadia Jodango (11 r.)
17:30 +Stefan (12 r.) + Stafania Misiukanis
ŚRODA, 16.IX.
06:30 +Józefa +Romuald +Maria +Bogusława z r. 

Bartników +Janusz Statkiewicz
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Tadeusza w 70 rocz. urodz. i dla rodziny
08:30 +Danuta Moroz (10mc)
17:30 +Ryszard Miszkiel (3 rocz.)
17:30 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
17:30 +Zenon i z r. Łabanowskich
CZWARTEK, 17.IX.
06:30 +Zofia Chowaniec
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Tomasz Harackiewicz
08:30 Egzekwie: +Mirosław Ponganis (1 rocz.)
17:30 +Czesław Twardowski (9 rocz.)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Aleksandra +Józef Niemkiewicz i rodzice
PIĄTEK, 18.IX. - ŚW. STANISŁWA KOSTKI
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
06:30 +Marek Majewski (4mc)
08:00 +Zuzanna Bednarska
08:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i Boże błog. 

w r. Kasprzyków

08:00 +Czesław +Stanisław +Teresa z r. Jankowskich
17:30 +Jan Berezecki
17:30 +Stefan +Stanisław +Grażyna Dąbrowscy
17:30 +Jarosław Fidrych (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 19.IX.
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (9 rocz.)
08:00 +Wacław Soroko (15 r.)
10:00 Egzekwie LT: +Jan Grygucis (1 rocz.)
14:00 40-lecie Matury (1980)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Helena Wysocka
17:30 +Anna Niewulis (rocz.) +Wincenty 
  +Stanisław Palanis +Rozalia Gutowska
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (4mc) i z r. Czernialisów
17:30 O błog. Boże i opiekę MB, miłość i zdrowie dla 

Moniki i Rafała w 5 r. ślubu i nowonarodz. dziecka
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 20.IX.
07:00 O bog. Boże, opiekę MB i miłość dla Katarzyny i 

Jakuba 
07:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:30 +Leokadia Jarzębowicz
10:00 +Elżbieta (29 rocz.) +Franciszek +Witold +Paweł
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Marianna +Józef i z r. Łatwis
17:30 +Daniela Namiotko (4 rocz.)
17:30 +Anna +Lechosław Przezwiccy
PONIEDZIAŁEK, 21.IX. ŚW. MATEUSZA AP.
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Marianna (36 r.) +Wincenty (50 r.) +Józef +Hele-

na +Antoni z r. Jurkiewiczów
08:00 +Anna +Jan +Alfons z r. Niewulisów
08:00 +Bronisław Tomkiewicz (35 r.) +Maria
17:30 +Józef Andrejczyk (2mc)
17:30 +Henryk Wujec
17:30 +Łukasz Gulan (8mc)
WTOREK, 22.IX.
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
06:30 +Jan Budko (1 r.)
08:00 +Wacław Kwaterski (rocz.)
08:00 +Mieczysław Ignatowicz +Anna +Stanisław
08:00 +Janina Pachucka +Helena +Aleksander Letkie-

wicz i z r. Działakowskich
17:30 +Helena +Marian +Grzegorz Luto
17:30 +Krystyna Poszwa (23 r.), +Szymon
17:30 +Anna +Zygmunt i z r. Buchowskich i Michalskich
ŚRODA, 23.IX.- ŚW. O.PIO Z PIETRELCINY
06:30 O błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowie dla 

rodz. Czyblisów i Sobechowiczów
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Klemens Misiukanis +Czesława +Antoni Jasionek
08:00 +Andrzej (3 r.) +Stefan i z r. Konewko i Makarewiczów
17:30 +Wanda Surel
17:30 +Alicja Tujakowska (6 r.) i z r. Tujakowskich, 

Romanowskich +Andrzej Korzecki
CZWARTEK, 24.IX.
06:30 +Barbara Zubowicz
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

08:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Grzegorz Dobul (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisława Kwaterska (7mc)
17:30 +Aniela +Antoni +Eugeniusz z r. Sienkiewiczów
PIĄTEK, 25.IX.
06:30 +Józefa Bartnik
06:30 +Barbara Zubowicz
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Jadwiga +Stanisław Śledziewscy
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Renaty i Jarosława w 25 rocz. ślubu i rodziny
17:30 +Czesława Gryniewicz +Wacław +Bożena +Zbigniew
SOBOTA, 26.IX.
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Józefa (5 r.) Stanisław (24 r.) Radzewicz
08:00 +Sergiusz Mackiewicz +r. Mackiewiczów
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Stanisław +Julita Andrulewicz

17:30 +Maria Szrejder (34 rocz.)
NIEDZIELA, 27.IX.
07:00 +Halina Jatkowska (gr)
07:00 +Konstancja +Józef Kuklewicz
08:30 +Antoni Strękowski (26 rocz.)
08:30 +Józef (4 r.) +Robert z r. Milewskich i Rakucewiczów
10:00 Dziękczynna i  o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Kazimierza Raglisa i rodziny
10:00 O błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowie dla 

Anety i Marcina w 15 rocz. ślubu i ich dzieci
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Weronika (12 rocz.) +Donat (9 rocz.) +Jerzy 

(2 rocz.) Łatwis
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (6mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie dla Oliwiera w 

rocz. urodzin i Mikołaja

1Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu 
liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo 

upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia 
nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość 
naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszej Ojczyzny, narodu i Kościoła.

2W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim 
godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 

Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni 
i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę 
„za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, 
wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. 
Św. Jan Paweł II prosił nas w Zakopanem:  „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”.

3W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliż-
szy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie 

cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, 
cierpieniu i śmierci. 

4W każdą sobotę poranna Msza św. o godz. 6.30 będzie sprawowana w kaplicy Matki Bożej, a po wieczornej 
Mszy św. Nowenna do Matki Boskiej, naszej Pani Sejneńskiej. Wypisujmy na kartkach  intencje, które w czasie 

Nowenny są czytane i zanoszone za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Codziennie o godz. 17.00 odmawiamy 
Różaniec w kaplicy Matki Bożej, a w niedzielę przed wystawionym Najśw. Sakramentem o godz. 17.00. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.  

5Wrzesień to bolesny czas w naszej historii. Początek II wojny światowej, Polska została napadnięta od Zachodu 
przez Niemcy a od Wschodu przez Związek Sowiecki. Dało to początek sześcioletniej gehennie, cierpieniu i 

śmierci milionów Polaków. Nie możemy o tym zapomnieć i jest naszym obowiązkiem modlić się za poległych w 
obronie Ojczyzny i o pokój w dzisiejszym świecie. Uroczysta Msza św. w rocznicę września 1939 roku będzie jutro, 14 
września o godz. 11.00 w naszej bazylice. Zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców i 
wszystkich, ktrym droga jest nasza Ojczyzna i ci, którzy w jej obronie i wolności poświęcili swoje życie.

6W niedzielę, 20 września obchodzić będziemy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Siłę mediów podkreśla 
Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształ-

cenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw 
mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i 
dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

7Trwa rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców 
był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu 

duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Rodziców dzieci klas trzecich zapraszamy na spotkanie 23 
września (środa) po Mszy św. wieczornej, a rodziców młodzieży klas ósmych 24 września (czwartek), również po 
Mszy wieczornej. Najlepiej zwiążmy te spotkania z udziałem we Mszy św.
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Foto: Emilia Gryguć

Poświęcenie odnowionego ołtarza 6.IX
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