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PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?
27 czerwca J 6,1-15 Anonimowy chłopiec staje się początkiem cudu rozmnażania chleba. Jak niewiele trzeba 
Bogu, aby mógł dokonać tego, co przekracza nasze wyobrażenia. Czy jestem w stanie w tym chłopcu roz-
poznać siebie?
1 lipca J 6,16-21 Jeśli w moim wnętrzu piętrzą się niepokoje, mrok ogarnia moje serce. Nawet Jezus wychodzą-
cy mi naprzeciw, może wzbudzić we mnie lęk. Niepotrzebnie. On przecież uczyni wszystko, by doprowadzić 
mnie bezpiecznie do brzegu.
7 lipca Łk 10,17-24 Moją największą radością powinien być fakt, że moje imię jest zapisane w Niebie. Widze-
nie działania Bożego w moim życiu przybliża mnie jeszcze bardziej do Niego. Skracając w ten sposób moją 
tęsknotę za wiecznością.

PRAWDY WIARY
Odwołując się do jedności wierzących św. Pa-

weł naucza, że indywidualne lub grupowe 
charyzmaty powinny służyć budowaniu kościelne-
go ciała (por. I Kor 12,12-26); o tyle mają wartość, 
o ile jednoczą w miłość chrześcijan, wśród któ-

rych uprzywilejowa-
ne miejsce przypada 
najbiedniejszym (gdyż 
są na pozór zbyt ską-
po obdarowani). Stąd 

jedność ducha wyraża się 
w służbie ludziom odrzu-
conym przez system reli-
gijno – społeczny. Na tym 
tle Paweł podkreślił zna-
czenie darów służących 
„budowaniu i rozprze-
strzenianiu się” wspólno-
ty kościelnej, wskazując 
na obecność Ducha w róż-
nych posługach które ten 
Kościół budują w nim się 
rodzą, poczynając od apo-
stolatu aż po dary nakie-
runkowane wspólnotowo, 
jak dar prorokowania, nauczanie, troska o ubogich 
i dar uzdrawiania.
Miłość to Duch. W centralnym tekście listu (1 Kor 
12-14) obecność i działanie Ducha utożsamia-
ne jest z Miłością, w której wszystko osiąga swój 
szczyt (1 Kor 13). Zarówno dar języków,  jak i dar 

czynienia cudów czy prorokowania, a także wier-
ność w pełnieniu uczynków płynących z wiary 
mają służyć Miłości, która jest szczodra i darmową 
obecnością Boga we wspólnocie. Prawo w żaden 
sposób nie mogło stworzyć powszechnej wspólno-
ty, otwartej przez łaskę na tajemnicy Boga. Miłość 
zaś, to na odwrót, może tego dokonać: jest to dar-
mowa i wszechogarniająca obecność Boga przez 
Chrystusa w samym sercu Kościoła, a poprzez 
Kościół pośród wszystkich ludzi. Wychodząc z tego 

punktu możemy stwierdzić (idąc w dużej mierze za 
kościelną tradycją), że Duch Święty jest Miłością, 
a Miłość jest źródłem oraz kluczem do wszystkich 
tajemnic Kościoła, jak to można zauważyć, gdy się 
na to patrzy pod kątem Ewangelii według św. Jana 
21,15-19.

Jedność  
Kościoła.
Porządek 

darów
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Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do 
swego rodzinnego 

miasta. A towarzyszyli 
Mu Jego uczniowie. Gdy 
nadszedł szabat, zaczął 

nauczać synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze 
zdziwieniem: «Skąd On to ma? I ta cała mądrość, która 
Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. 
Czy nie jst to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa 
i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». 
I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać 
żadnego cucu, jedynie na kilku chorych położył ręce 
i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem 
obchodził okoliczne wsie i nauczał.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Religia czerpie swą doniosłość, swą właściwą wiel-
kość, zarówno z przedmiotowej rzeczywistości, do 

której się odnosi, to jest z Boga objawiającego swą 
prawdę i miłość – jak też i z podmiotu – z człowieka, który 
ją wyznaje w sposób godny siebie. W sposób rozumny, 
świadomy i wolny. Dzisiaj jest dzień, w którym Kościół 
w szczególny sposób akcentuje tę dojrzałość wiary. Wia-
ra jest – i nie przestaje nigdy – programem Chrystusa 
w stosunku do człowieka. Anioł Pański, 22 IV 1979

Gdy Jezus przepra-
wił się powrotem 

na drugi brzeg, zebrał 
się wielki tłum wokół 
Niego, a On był jeszcze 

nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych 
synagogi imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do 
nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź 
i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z 
nim, a wielki tłum szedł za Nim. Przybyli ludzie do przeło-
żonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczyciela?». Lecz Jezus słysząc co 
mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, 
tylko wierz». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem 
Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli 
do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, 
płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: 
«Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, 
tylko śpi». I wyśmiewali Go. On odsunął wszystkich, 
wziął z sobą tylko ojca matkę dziecka oraz tych, którzy 
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 
dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum”, co 
znaczy: Dziewczynko mówię ci , wstań».
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bo-
wiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 
Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wie-
dział, i polecił, aby jej dano jeść.
REFLEKSJA NIEDZIELNA 

Chrystus dokonując owych „cudów – znaków”, 
działał swoją własną mocą, we własnym imie-

niu, jednocześnie zaś w najgłębszym zjednoczeniu 
z Ojcem. Tak więc raz jeszcze stajemy tutaj wobec 
tajemnicy Syna Człowieczego – Syna Bożego, który 
przekracza swoim Ja wszelkie ograniczenia ludzkiej 
realizacji czy choćby ludzkiego poznania. Katecheza, 
18 XI 1987

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.06.2021 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.07.2021

Mk 5,21-24.35b-43

Abyśmy w konfliktowych sytuacjach 
społecznych, ekonomicznych i politycznych 

byli odważnymi i pełnymi pasji  
architektami dialogu i przyjaźni. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
LIPIEC 2021
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Akcja Katolicka w parafii
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii po-

wołano w 2002 roku. Jego pierwszym prezesem 
zarządu był Eugeniusz Klimaniec, który podjął działania 
z grupą członków i realizację statutowych zadań. W 
2008 roku funkcję prezesa przyjęła dr 
Teresa Rugienis Witkowska, która z 
wielkim poświęceniem realizowała i 
rozwijała funkcjonowanie Akcji Kato-
lickiej w parafii, jednocześnie przez 
jedną kadencję pełniła funkcję prezesa 
zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej Diecezji Ełckiej. 
Zgodnie ze Statutem, Akcja Katolicka 
realizuje szereg działań, w tym: pogłę-
bianie formacji chrześcijańskiej, orga-
nizowanie bezpośredniej współpracy 
na rzecz parafii, wspieranie wspólnot 
parafialnych, informacyjno – wydawni-
czą, przez stałe, wieloletnie wydawanie 
gazetki parafialnej „SIEWCA”, wydanie broszury „Bazy-
lika Sejneńska w 45 lecie koronacji Cudownej Figury 
Matki Bożej Sejneńskiej” i kilku innych.
- Główne spotkania – w pierwszy poniedziałek m-ca 

z katechezą, komentarz do tematu katechezy, za-
poznanie z sylwetką wybranego świętego (każde 
referowane jest przez innego członka), omówienie 
bieżących spraw.

- Spotkania do realizowania zadań: przygotowania ołta-
rza na Boże Ciało, dekoracji ołtarzy systematycznie, 
składanie 600 egz. pisma SIEWCA co 2 tygodnie i 
kolportaż przed kościołem prasy katolickiej w każdą 
niedzielę i święta.

- Zainicjowanie i realizacja sprzedania 800 kremówek 
i przekazanie dochodu na Fundusz Dzieło III Tysiąc-
lecia (w minionym roku – kwota 1300,- zł.

- Porządkowanie grobów księży spoczywających na 
cmentarzach parafii.
- Aktywny i liczny udział w działaniach 
przed uroczystością 45 lecia koronacji 
Figury MB Sejneńskiej. Sprzątanie, 
zdobienia kościoła, obsługa przy obie-
dzie gości,
- Na życzenie Biskupa Jerzego Mazu-
ra odbyło się spotkanie z członkami 
POAK. 
Dnia 14 czerwca br. przeprowadzono 
zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
sejneńskiego oddziału Akcji Katolic-
kiej. Statut wymagał powołania nowych 
władz. Zebranie udzieliło absolutorium 
zarządowi.

Wybrano: na funkcję prezesa zarządu – Stanisława 
Cewkowicza działacza społecznego,
Członków zarządu: Teresa Rugienis – Witkowska, Ja-
nina Janczulewicz, Regina Miszkiel, Grażyna Łobik.
Zarząd w najbliższym czasie opracuje program dzia-
łania Akcji Katolickiej na bieżący rok i przedstawi go 
na zebraniu w pierwszym tygodniu lipca.
Jednym z ważnych działań pozostaje kontynuowanie 
wydawanego od 2003 roku wydawnictwa – SIEWCA, w 
którym obok aktualnych wiadomości i działań w parafii, 
możemy odświeżyć wiedzę o historii Kościoła. 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.06
Słowo Boże: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Mk 5, 21-43;
PONIEDZIAŁEK 28.06 – ŚW. IRENEUSZA
Słowo Boże: Rdz 18, 16-33; Mt 8, 18-22;
WTOREK 29.06 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Słowo Boże: Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19;
ŚRODA 30.06
Słowo Boże: Rdz 21, 5. 8-20; Mt 8, 28-34;
CZWARTEK 1.07
Słowo Boże: Rdz 22, 1-19; Mt 9, 1-8;
PIĄTEK 2.07
Słowo Boże: Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Mt 9, 9-13;
SOBOTA 3.07 – ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
Słowo Boże: Ef 2, 19-22; J 20, 24-29;

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 4.07
Słowo Boże: Ez 2, 2-5; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6;
PONIEDZIAŁEK 5.07
Słowo Boże: Rdz 28, 10-22a; Mt 9, 18-26;
WTOREK 6.07 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
Słowo Boże: Iz 58, 6, 10; J 4, 34-38;
ŚRODA 7.07
Słowo Boże: Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Mt 10, 1-7;
CZWARTEK 8.07 – ŚW. JANA Z DUKLI
Słowo Boże: Rdz 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15;
PIĄTEK 9.07
Słowo Boże: Rdz 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23;
SOBOTA 10.07
Słowo Boże: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Mt 10, 24-33;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Jednym z owoców Eucharystii jest nasze uzdrowienie. Dokonuje się w głębokiej jedności z Bogiem i nie od razu 
skutki Jego działania są widoczne. Czasami trzeba dystansu, czasu, a przede zaufania Bogu, które wzmacnia naszą 

wiarę w życiu codziennym. Po wyjściu ze Mszy Świętej, pobłogosławieni przez Boga, umocnieni Jego słowem i ciałem, 
jesteśmy przeświadczeni, że On jest zawsze z nami, że nam błogosławi i uzdrawia nas mocą swoich sakramentów.

Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa. Mamy za co Boga uwielbiać 
i za co przepraszać. Zapraszamy na ostatnie w tym miesiącu nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.00.

We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy 
o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku, i  prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył mu w posłudze. Msze 

św. : 6.30, 8.00, 10.00, 17.30. Taca będzie przeznaczona na tzw. „Świętopietrze” - na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 
Można zyskać odpust zupełny, nawiedzając tego dnia m.in naszą bazylikę mniejszą - przypomnę, że jest to tytuł 
nadany przez Stolicę Apostolską związany z przywilejami, zwłaszcza zyskiwania odpustów. W naszej diecezji są 
dwa kościoły mające tytuł bazyliki mniejszej: Sejny i Augustów (NSPJ).

Członków Akcji Katolickiej zapraszamy na spotkanie modlitewno-formacyjne, ale też integracyjne w poniedziałek, 
28 czerwca: Msza św. o godz. 17.30, a potem wyjazd do Czarnej Buchty. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. We czwartek modlimy 
się w intencji powołań kapłańskich i za kapłanów. W piątek okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradza-

jącej rano o 6.30, 8.00 i 17.30. W czasie wakacji nie będzie Mszy o 16.00. W lipcu i sierpniu nie będzie też odwiedzin 
pierwszopiątkowych chorych i starszych. Oczywiście, na każde wezwanie jesteśmy gotowi przyjechać z Najśw. 
Sakramentem i Namaszczeniem - wystarczy zadzwonić lub powiadomić przez kogoś. W pierwszy piątek ofiarnym 
groszem wspieramy fundusz misyjny naszej diecezji. W pierwszą sobotę powierzamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Wieczorna Msza św. z nabożeństwem pierwszosobotnim - medytacją i różańcem. Zapraszamy.

W związku z polepszeniem sytuacji epidemicznej, Biskup Ełcki odwołał ustanowioną 23 października ubiegłego 
roku dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Od niedzieli 20 czerwca 2021 roku wierni 

są zobowiązani do uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane. 

Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma 
Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii, na które wcześniej, z powodu zabiegania, musieliśmy 

znaleźć czas. Teraz możemy go zaplanować, by spotkać Jezusa, który jest naszym bratem podobnym do nas we 
wszystkim prócz grzechu. Zadbajmy, zwłaszcza w tym czasie, by spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem 
godnym Jego miłości.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, także na rozpoczęty remont ogrodzenia 
naszej Bazyliki. W tegorocznym zakresie remontu będzie frontowa część ogrodzenia łącznie z wejściem na teren 

kościelny, a także fragment ogrodzenia (muru) od strony Placu Dominikańskiego. Koszt remontu w tym zakresie wynosi 
117 tys. złotych. Pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 60 tys. złotych i z MKDzNiS 42 tys. zł jako refundację za 
przeprowadzony remont ołtarza głównego - również tę kwotę przeznaczamy na remont ogrodzenia. Reszta braku-
jącej sumy będzie z ofiarności naszych Parafian - Bóg zapłać tym, którzy ofiarnym groszem wesprą to działanie. 
Przypominam, że mamy możliwość składania   ofiar za pomocą ofiaromatu stojącego w bazylice za pomocą karty 
płatniczej. Obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta - wystarczy wybrać odpowiednią sumę i przyłożyć kartę, a 
ofiarowana kwota znajdzie się na koncie Parafii. Bóg zapłać za życzliwość.

Z uwagi na wyrażane niezadowolenie niektórych naszych Parafian związane z publikowaniem w Siewcy wysokości 
ofiar składanych przez poszczeglne rodziny, czy osoby, nie będziemy zamieszczać zapisu o kwotach. Przepra-

szam, jeśli ktoś czuł się urażony taką informacją. Zamiarem było, aby nasi Parafianie wiedzieli, w jakiej wielkości 
składane są ofiary na potrzeby i remonty.
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Wobec miłości i bliskości Chrystusa wszelka beznadzieja musi ustąpić, a my zawsze możemy 
mieć nadzieję radości wyzwolenia przez Boga.

Jezus zstępuje do piekieł, aby tam głosić nadej-
ście królestwa Bożego, głosić wyzwolenie tym, 

których ciemiężył grzech i wyprowadzić z tejże 
krainy zmarłych, a następnie poprowadzić ich do 
krainy życia wiecznego.
Szczególnie pięknie tę prawdę obrazują ikony, które 
noszą nazwę anstasis, czyli zmartwychwstania. 
Ikony te pokazują Chrystusa, który wyłania się 
z podziemnej 
otchłani, trzy-
mająca dama 
i Ewę za ręce i 
wyprowadzając ich ku wolności. 
Wyrwę w tej podziemnej krainie 
śmierci wyrył krzyż. 
Zmartwychwstanie „trzeciego 
dnia” również nie powinno być 
zrozumiała dosłownie. Wiemy, 
że poranek zmartwychwstania 
obchodzimy w niedzielę., czyli 
właśnie trzeciego dnia, licząc 
od piątku, w którym Bóg został 
ukrzyżowany. Jednak ściślej 
mówiąc, trzeciego dnia ludz-
kim oczom objawiły się znaki 
zmartwychwstania (pusty grób, 
odsunięty kamień itp.). A samo 
zmartwychwstanie, które jest 
przejściem ze śmierci do życia, 
dokonało się już w momencie 
zstąpienia Chrystusa do piekieł. 
Ewangelie zresztą zaświadcza-
ją, że w momencie śmierci Zbawiciela wiele grobów 
się otwarło i liczni zmarli powstali z martwych, co 
ma uświadomić nam, że w śmierci Chrystusa jest 
nasze życie i zbawienie.
Jeśli jednak zmartwychwstanie jest wyzwoleniem, 

Św. Tomasz Apostoł 
3 lipca

Nasza wiara może być żywa, pokorna, radosna. Ewange-
lia ukazuje nam epizod z życia niewiernego Tomasza. 

Oczywiście niezdecydowaną postawę Apostoła możemy 
potraktować jako pomoc z zrozumieniu naszych wątpli-
wości. Bo przecież stanął on przed wyzwaniem zupełnie 
nowej acz przekonywującej rzeczywistości [Chrystusa 
zmartwychwstałego]. W końcu Apostoł ukląkł przed Jezu-
sem i pokornie wyznał: „Pan mój i Bóg mój”.
Jezus nie zatrzymuje się nad tym wyznaniem, lecz prze-
chodzi do sformułowania błogosławieństwa – które z ko-
lei adresuje do każdego z nas: „Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli”. Oto wiara, którą powinniśmy stale 
odnawiać. Wiara w zmartwychwstałego Chrystusa, którą 
przez dwa tysiące lat wyznawały niezliczone pokolenia 
chrześcijan. I nawet byli gotowi oddać za nią życie. Dla nas, 
tak samo jak dla nich, zobowiązujące są słowa z Pierwsze-
go listu świętego Piotra: „Wy, choć nie widzieliście, miłujcie 
Go; wy w Niego teraz, choć nie widzieliście, przecież wie-
rzycie” (1 P 1, 8). Oto niezwykła wiara; całkowite skierowa-
nie ku rzeczom niewidzialnym, zdolnym do odczuwania i 
które mogą uszlachetniać całe nasze życie. Ideały, w które 
wierzycie i w którym służycie są także niewidzialne. Są to 
abstrakcyjne ideały powinności, prawa i służby. Kiedy wie-
rzycie w Jezusa Chrystusa, przyjmujcie te same wartości. 
I odnajdujcie w sobie jeszcze jeden motyw szczerej służby 
dla dobra ludzkości i swoich braci. Wierzcie całym sercem. 
Niech wasze spotkania z Chrystusem staną się zachętą i 
wiatykiem na wszystkich ścieżkach waszego życia. Niech 
będą niewyczerpanym źródłem siły i odwagi w wypełnia-
niu zobowiązań i funkcji związanych z życiową postawą i 
chrześcijańskimi nakazami. 
Jan Paweł II Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku.

Nasze życie i zbawienie

Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa
Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na Krzyżu, a ofiarowana podczas każdej 

Mszy świętej, na ołtarzach całego świata uwoli mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami 
duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.

Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy. Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny 
i tych, których noszę w moim sercu. Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa. 

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje. Które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Amen.
Wyszperała Jadwiga
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Gdy patrzymy na swoje życie ogarnia nas niepo-
kój. Widzimy głównie nasze słabości, problemy i 

grzechy. Cierpimy z powodu trudnych relacji z innymi. 
Przytłaczają nas różne problemy. Niszczą choroby, 
dochodzą wyzwania, brak szacunku do życia ludzkie-
go, wirus, pogłębiający się kryzys życia rodzinnego, 
wszystko odbiera nam nadzieję. Zdarza ię nam zapo-
mnieć, że łaska Boża jest rozlana w naszych sercach 
uzdalnia nas do nowego życia. Pan Jezus ostrzega 
nas, abyśmy nie pozwolili, by troski doczesne osłabiły 
naszą więź z Nim i odebrały nam radość płynącą od 
Niego. 
Życie niesie ze sobą wiele trosk. W naszym kraju, na 
świecie, a także w naszym życiu osobistym nie bra-
kuje tragicznych zdarzeń. Jednak patrząc na życie 
Jezusa, warto zauważyć, że trwał On w nieustannym 
pokoju, a przecież widział grzech świata. Widział co 
to jest choroba, zdrada czy strata. Miał wielkie po-
wody do zmartwienia. Nawet pośród największych 
życiowych burz zachowywał spokój, spał nawet pod-
czas burzy na Morzu Galilejskim.
Trzeba nam, abyśmy uczyli się trwać w pokoju zarów-
no wtedy, gdy życie układa się nie po naszej myśli. Ma 
to ogromne znaczenie dla nas samych, a także stano-
wi o jakości świadectwa wobec innych. 
Uczmy się więc radować życiem. Niech żaden dzień 
nie minie nam bez choćby jednego powodu do rado-
ści, czy to Bożego stworzenia, czy też z ludzi, którzy 
są nam bliscy. 
Codziennie wyśpiewujmy chwałę Bogu. Dziękujmy 
Jezusowi za Jego Zmartwychwstanie. Prośmy Du-
cha świętego, aby pozwolił nam doświadczyć głębi 
swojego działania w naszych sercach i w swojej wier-
ności wobec nas, a wtedy zobaczymy jak Bóg speł-
nia nas swoim pokojem, szacunkiem wobec innych 
i swoją nieskończoną Miłością i łską. Obyśmy nigdy 
nie zapomnieli jaką wytrwałością Bóg nas szuka i jak 
bardzo Mu na nas zależy. Panie Jezu naucz mnie bu-
dować życie moje na Twojej Miłości.

  Jadwiga

Wobec miłości i bliskości Chrystusa wszelka beznadzieja musi ustąpić, a my zawsze możemy 
mieć nadzieję radości wyzwolenia przez Boga.

Łaska Boża  
prowadzi do pokoju

to także samo zstąpienie do Otchłani nabiera jesz-
cze głębszego, symbolicznego charakteru. Otóż 
zstąpienie do piekieł możemy rozumieć też jako wej-
ście Chrystusa w najciemniejsze rejony naszego ży-
cia. Tam gdzie najbardziej spotyka nas grzech i jego 
skutki – beznadzieja, rozpacz, niewola, cierpienie. 
Tam gdzie przez przekleństwo grzechu wchodzimy 
w sytuacje, które jawią się nam jako granica nasze-

go życia, jako 
zamknięc ie 
i ciemne lo-
chy, z których 
nie potrafimy 

się wydostać; tam zawodzą 
wszelkie ludzkie wysiłki i ludz-
ka nadzieja. Tam właśnie Jezus 
Chrystus, w swojej męce, w swo-
im przyjęciu naszego grzechu 
i wzięciu na siebie jego konse-
kwencji, które powinny spaść na 
nas, wkracza w piekielne otchła-
nie naszego życia, niosąc nową 
nadzieję zmartwychwstania.
Jezus zatem wziął na swoje 
barki nasz grzech, dotknął 
naszych ciemności, wszedł w 
naszą beznadzieję. Zanurzył 
się w niej niczym światłość w 
ciemności i te ciemności swoim 
blaskiem pokonał. Dlatego zstą-
pienie do Otchłani jest jednym 
z najbardziej radosnych artyku-

łów naszej wiary, gdyż przekonuje nas, że wobec 
miłości i bliskości Chrystusa wszelka beznadzieja 
musi ustąpić, a my zawsze możemy mieć nadzieję 
radości wyzwolenia przez Boga. 

O. Jan Paweł Strumiłowski OCist

Nasze życie i zbawienie

Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa
Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na Krzyżu, a ofiarowana podczas każdej 

Mszy świętej, na ołtarzach całego świata uwoli mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami 
duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.

Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy. Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny 
i tych, których noszę w moim sercu. Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa. 

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje. Które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Amen.
Wyszperała Jadwiga
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej 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

2021/06/12 - Januszko Helena
2021/06/13 - Kaufman Kinga
                       Modzelewski Tymoteusz

2021/06/12  
Monika Leszczyńska i Maciej Januszko

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UKinczus Maria, l. 80, Detroit, 06/10/2020
UJamiołkowska Anatolia, l. 78, Sejny, 

07/06/2021
UPolens Renata, l. 56, Suwałki, 08/06/2021
UWaszkiewicz Janina, Wiktoria, l. 89, Sejny, 10/06/2021
UKozakiewicz Krzysztof, l. 73, Sejny, 15/06/2021
UMilewski Zbigniew, l. 48, Sejny, 18/06/2021
UZianowicz Grzegorz, l. 72, Sejny, 20/06/2021
UMorawska Aleksandra, l. 21, Anglia, 03/05/2021
UUstach Julia, l. 92, Sejny, 21/06/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2021: 

Zapowiedzi 
przedślubne:

Borkowski Paweł, kawaler, Prudziszki, Parafia Bożego Ciała 
w Suwałkach i 
Dochód Justyna, panna, Sejny, Parafia Sejny

Michał Fejfer, kawaler, Kukle, Parafia Berżniki i 
Nieszczerzewska Anna, panna, Sejny Parafia Sejny

W OSTATNIM CZASIE :

Dar I Komunia_2021 IIIB 
NZOZ Inter-Med ,Chyby Poznań, Szamotulska 
Radzewicz Henryka Lucjan,Olszanka 
Koncewicz Dorota,Sejny, Parkowa 
Dar I Komunia_2021 IIIC
Dar I Komunia_Krasnowo i Poćkuny 
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego 
Zdankiewicz Bogusława Jarosław,Sejny, Młynarska 
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego 
Szklarz Helena ,Sejny, Konopnickiej 
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego 
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego 
Gołębiewscy Wincenta Benedykt,Sejny, Wojska Polskiego 
Wydro Paweł,Nowosady 
Jasiewicz Irena,Sejny, Zawadzkiego 
Przeborowscy Krystyna Zenon,Sejny, Konopnickiej 
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego 
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego 
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego 
Berezecka Danuta,Sejny, Konarskiego 
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Sejny, Powstańców Sejneńskich 
Małkińska Adela,Krasnowo 
Orzechowscy Janina Antoni,Daniłowce 
Przekopscy Agnieszka Jarosław,Daniłowce 
Wieczorek Halina Jan,Sejny, Konarskiego 
Szklarz Jolanta Robert,Sejny, Konopnickiej 
Buraczewscy Maria Józef,Sejny, Wojska Polskiego 
Kobeldis Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego 
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego 
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka 
Gryguć Anna Andrzej,Skustele
Myszczyńska Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego 
Rybczyńscy Halina Józef,Kielczany 
Laskowscy Jadwiga Stanisław,Daniłowce 
Rydzewscy Kamila Dariusz,Zaleskie 
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego 
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  27.06-11.07.2021
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 27.06.2021
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireneusza 

Okulanisa
08:30 +Janina +Bolesław Małkińscy
10:00 +Zofia Okulanis (27 gr.)
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna w 45 r. ślubu i o błog. Boże, opiekę MB i 

zdrowie dla Anny i Piotra Januszanisów
12:00 KRASNOWO: +Anna +Alojzy Łobik
13:00 LT: +Jerzy +Jan i z r. Misiukanis +Michalina Bernecka
17:30 +Władysław +Władysław Derdzikowscy 
  +Piotr Matusiewicz
PONIEDZIAŁEK 28.06.2021
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Walerii Pietranis 

w 85 r. urodzin
08:00 +Bernard Kobeldis
08:00 +Zofia Okulanis (28 gr.)
08:00 +Leokadia +Lucjan +Marianna +Antoni  i z r. 

Staśkielów
08:00 +Ireneusz Sankowski (2mc)
17:30 +Piotr Kossa (7mc)
17:30 +Genowefa Kaufman (3mc)
17:30 +Ks. Jan Moroz +Michał +Ludwika
WTOREK 29.06.2021 Urocz. św. Ap Piotra i Pawła
06:30 O bog. Boże, opiekę MB dla Piotra z rodziną
06:30 +Maria Przezwicka (4mc)
08:00 +Piotr +Teresa Hołubowicz
08:00 +Piotr Wojciechowski (12 r.) i rodzice
10:00 +Zofia Okulanis (29 gr.)
17:30 +Józef Dziemido (5mc)
17:30 +Halina Krejczman (5 r.)
17:30 +Stanisław Pietkiewicz (2 r.) i z r. Selwentów
ŚRODA 30.06.2021
06:30 +Zofia Okulanis (30 gr.)
08:00 +Leontyna (9 r.)  +Aleksander Krawczyk
08:00 +Andrzej Klahs
08:00 +Stanisław +Robert Czeszkiewicz +Józef +Antonina 

+Stanisław +Helena Gajdzińscy
17:30 O bł. Boże, opiekę MB dla Anny, Waldemara i ich dzieci
17:30 +Aniela +Bronisław Warakomscy
17:30 +Sławomir Książek (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Edward (14 r.) +Wanda Kruszyłowicz
CZWARTEK 1.07.2021 pierwszy miesiąca
06:30 +Halina Namiotko
08:00 +Anna Maciukanis (7mc) +Antoni (13 r.)
08:00 +Teresa Gerwel (6mc)
08:00 +Jan Kowalik
08:00 +Alojzy Misiukanis (5mc)
08:00 +Halina Paszkowska (2mc)
17:30 +Jadwiga Milewska (10mc)
17:30 +Aldona Chmielewska (1gr.)
17:30 +Franciszek Staniewicz
PIĄTEK 2.07.2021 pierwszy miesiąca
06:30 +Artur Panczenko (4mc)
08:00 +Władysława Jastrzębska (11mc)
08:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Helena +Natalia +Kazimierz Wilkiel
16:00 +Krystyna Gruszczyńska +Marian +Helena +Józef 

Zielińscy +Marianna +Michał Sip

17:30 +Aldona Chmielewska (2gr.)
17:30 +Marianna +Jerzy Budowicz
17:30 +Aleksandra +Józef +Adolf i z r. Jarzębowiczów
SOBOTA 3.07.2021 pierwsza miesiąca
06:30 +Aniela Gilis
08:00 +Józef Andrejczyk (1 r.)
08:00 +Aleksandra (34 r.) i z r. Jarzębowicz i Matulewicz
08:00 +Leokadia +Albin Chmielewscy
08:00 +Józefa Letkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
12:00 +Andrzej Klahs
17:30 +Alina Ogórkis
17:30 +Aldona Chmielewska (3gr.)
17:30 +Paweł i z r. Koneszko i Kućmierz
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 4.07.2021
07:00 +Teresa Okulanis-Pawlik
08:30 +Petronela +Michał Bondzis
10:00 +Zofia (7 r.) +Wacław i z r. Pietranisów
11:30 +Helena Luto (30 r.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Aldona Chmielewska (4gr.)
17:30 +Stanisława +Władysław Kubylis 
  +Leokadia + Jadwiga + Romuald
PONIEDZIAŁEK 5.07.2021
06:30 +Grzegorz Ruszczewski
08:00 +Emilian Marcinkiewicz
08:00 +Stanisław Moniuszko (9mc)
08:00 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
17:30 +Aldona Chmielewska (5gr.)
17:30 +Zbigniew Złotorzyński
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
WTOREK 6.07.2021
06:30 +Jan Namiotko (7 r.)
08:00 +Szymon Matulewicz (11mc)
08:00 +Józef Szyryński (44 r.) +Zofia
08:00 +Aleksandra Dziemitko (1 r.)
08:00 +Anatolia Jamiołkowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jan Sojko (20 r.)
17:30 +Aldona Chmielewska (6gr.)
17:30 +Józef Kuczyński (1 r.)
ŚRODA 7.07.2021
06:30 +Antonina Namiotko (1 r.)
08:00 +Zofia Okulanis
08:00 +Józef Polanis (9 r.)
08:00 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Eugenia Stankiewicz (2mc) 
17:30 +Aniela +Władysław Tomczyk
17:30 +Aldona Chmielewska (7gr.)
17:30 +Józef Januszewicz (3 r.), rodzice i teściowie
CZWARTEK 8.07.2021
06:30 +Halina Paszkowska
08:00 +Wiktoria (65 r.) +Wincenty +Helena +Zofia +Jan 

+Wacław i z r. Dąbrowskich
08:00 +Weronika Klucznik (7mc)
08:00 O błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę MB i zdrowie dla 

Krystiana w 18 r. ur. i dla rodziny
17:30 +Aldona Chmielewska (8gr.)
17:30 +Małgorzata Rutkowska (2 r.)
17:30 +Jan +Władysława Miszkiel +Jan Namiotko
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PIĄTEK 9.07.2021
06:30 +Euzebiusz Myszczyński (1 r.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny i Józefa
08:00 +Edmund Koronkiewicz (23 r.)
08:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:30 +Aldona Chmielewska (9gr.)
17:30 +Marian Święcicki
17:30 +Stanisław Iwaszewski (6mc)
SOBOTA 10.07.2021
06:30 +Aldona Chmielewska (10gr.)
08:00 +Wanda Tawrel (8mc)
08:00 +Józef Szczerbiński
08:00 +Jerzy Klimko (5mc)

17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM 
i Koło RM z naszej Parafii

17:30 +Jarosław Fidrych (11mc)
17:30 +Andrzej Zaborowski
17:30 +Renata Polens
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 11.07.2021
07:00 +Bronisław Ludorf (51 r.)
08:30 +Zenon Miszkiel (11mc)
10:00 +Jadwiga (7 r.) +Mieczysław Gerwel
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Aldona Chmielewska (11gr.)
17:30 +Jarosław Rapczyński (3 r.) +Aleksandra +Wincenty

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E

Głos sumienia; Miłość do Kościoła; Duch służby; 
Umiłowanie sakramentów; Powołanie do ojcostwa; 
Racjonalna ocena tego, czy jest się powołanym; 
Poddanie się ocenie Kościoła -- oto siedem kroków 
pomocnych w rozpoznaniu powołania kapłańskiego. 
Dziś prezentujemy ostatni krok.

Krok 7: Poddanie się ocenie Kościoła
W dziwny dla nas sposób wybierano w przeszłości bi-
skupów. Kiedy w IV wieku powstał spór między aria-
nami a katolikami, kto ma zostać nowym biskupem 
Mediolanu, na miejsce zamieszek w celu zapewnienia 
spokoju przybył namiestnik prowincji, Ambroży. Wtedy 
cały lud (ponoć pod wpływem dziecka) zaczął wołać: 
„Ambroży biskupem!”. I Ambroży biskupem został. Hi-
storia nie do końca nie przystaje do współczesnych re-
aliów. Przechowuje ważną i dziś prawdę: to ostatecznie 
Kościół wybiera sobie 
ludzi, którzy będą mu 
służyli. Kiedy przyszło 
uzupełnić grono Dwuna-
stu po zdradzie i śmierci 
Judasza, to Piotr wraz z 
pozostałymi Jedenasto-
ma ustalili kryteria przy-
jęcia do swego grona ko-
lejnej osoby (Dz 1,21-22). 
Historia ta pokazuje też 
ufność, że decyzji Ko-
ścioła towarzyszy i jest 
potwierdzana przez wolę 
samego Boga: „Ty, Panie, 
znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, 

którego wybrałeś” (Dz 1,24).

W rozeznawaniu powołania nie wystarczy więc moja 
ocena. Musi ona zostać jeszcze potwierdzona przez 
Kościół, co dziś w praktyce oznacza przez biskupa die-
cezji, któremu doradza w tej kwestii rektor seminarium 
duchownego. Niektórym może się to wydać niespra-
wiedliwe. Nie jest niczym miłym być przekonanym, że 
spełnia się wszystkie sześć wymienionych wcześniej 
kryteriów, a na koniec usłyszeć od innych osób, że jed-
nak nie.

Z drugiej strony, tak jak głos sumienia, choć ważny, jest 
najmniej uchwytny, tak ocena Kościoła jest najbardziej 
konkretnym kryterium powołania i z tego względu nie-
zwykle księżom potrzebnym. Jak pisałem wcześniej, 
uczucia mijają, zachwyty mijają, nachodzą za to wąt-
pliwości, czy się nadaję, czy podołam, czy nie ulegam 
jakiejś iluzji, czy się nie okłamuję? Właśnie wtedy księ-

dzu przychodzi z pomocą 
fakt, że Kościół swego 
czasu pozytywnie wy-
powiedział się na temat 
jego powołania. Oczy-
wiście, by wybór przez 
Kościół w ten sposób 
utwierdzał w powołaniu, 
potrzebna jest szczerość 
i przezroczystość kan-
dydata do kapłaństwa 
wobec Kościoła (przede 
wszystkim do przełożo-
nych seminaryjnych) w 

czasie lat rozeznawania tego powołania w seminarium 
duchownym.

7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego
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„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święci Piotr i Paweł
Większość wizerunków św. Piotra i Pawła poka-

zuje ich razem. 29 czerwca Kościół obchodzi 
święto dwóch największych Apostołów. Każda z tych 
postaci zasługuje na oddzielny artykuł, stąd mając 
dwie chorągwie procesyjne ze świętymi rozpocznę od 
postaci św. Pawła.
Św. Paweł, zwany rów-
nież „trzynastym Apo-
stołem” oraz „Apostołem 
z powołania” nie należał 
do Dwunastu. Urodził 
się kilka lat po Jezusie i 
otrzymał imię Szaweł. 
Jako Żyd ale również i 
obywatel rzymski cieszył 
się licznymi przywileja-
mi. Otrzymał staranne 
wykształcenie, będąc 
uczniem jednego z naj-
wybitniejszych nauczy-
cieli żydowskich – rabi-
na Gamaliela. W mło-
dości gorliwie zwalczał 
pierwszych wyznawców 
Chrystusa, choć nigdy nie 
spotkał osobiście Jezusa. 
Nic nie zapowiadało, że 
wkrótce zostanie najsłyn-
niejszym głosicielem ewangelii. Kiedy dwa lata po 
śmierci Jezusa, Szaweł jechał do Damaszku, gdzie 
miał zwalczać chrześcijan doszło do jego nawrócenia. 
Szaweł został powalony na ziemię, ukazał mu się 
Jezus i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?”. Nawrócenie św. Pawła było nagłe, 
stanowcze, zupełne i wspaniałe, co w mistrzowski 
sposób pokazał Caravaggio. Pomimo tak piorunu-
jącego doświadczenia Paweł nie ruszył od razu z 
misją ewangelizacyjną. Było wręcz odwrotnie. Przez 
kolejne miesiące Paweł w samotności uważnie czytał 
pisma Starego Testamentu, badając, czy to co przeżył, 
odpowiada wyrażonym w nich zapowiedziom i obiet-
nicom mesjańskim. Jako doskonale wykształcony 

znał księgi Starego Testamentu i jeżeli miał wyzna-
wać Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, musiał mieć 
pewność, że życie, nauczanie, męka i śmierć Mistrza 
są składnikiem przewidzianego i zrealizowanego 
przez Boga planu zbawienia. Okres ten zaowocował 

tym, że gwałtowna prze-
miana Szawła stała się 
trwała i nieśmiertelna.
Św. Paweł nazywany jest 
w również Apostołem 
Narodów. Odbył trzy po-
dróże misyjne. W czasie 
pierwszej (ok. 45-49) od-
wiedził Cypr oraz środko-
wą część Azji Mniejszej. 
Po powrocie wziął udział 
w soborze jerozolimskim, 
gdzie rozstrzygnięto kwe-
stię przyjmowania pogan 
w poczet chrześcijan. W 
czasie drugiej podróży 
misyjnej (50-52) działał 
na terenie Azji Mniej-
szej, Macedonii i Grecji, 
głównym terenem dzia-
łalności w czasie trzeciej 
podróży (53-58) był Efez. 
Przebywał także na Mal-

cie, w Hiszpanii i w Rzymie, czyli przebył niemal 
całe Imperium Rzymskie. Jednym ze świadectw tych 
podróży jest 13 listów apostolskich, które zostały włą-
czone do Nowego Testamentu. Dzięki wykształceniu 
podczas swoich podróży potrafił skutecznie nawią-
zywać dialog z innymi myślicielami nie będącymi 
Żydami, przez co w znakomity sposób przyczynił się 
do rozpowszechnienia chrześcijaństwa wśród nie 
Żydów. W ikonografii przedstawiany jest zwykle 
z mieczem ponieważ został nim ścięty w Rzymie i 
według tradycji na jego grobie powstała Bazylika 
św. Pawła za Murami.
.
   Marcin Błaszczyk


