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ODDZIAŁ AKCJI 
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SEJNY

„Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą.  
Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan  

stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej,  
która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To Ona nauczyła nas modlić się na różańcu,  

tak jak Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.” - św. o. Pio z Petrelciny
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Czy wniebowstąpienia Je-
zusa dodaje coś do Jego 

Zmartwychwstania? Tajem-
nica śmierci i zmartwych-
wstania jest równocześnie 
centrum i szczytem naszego 
zbawienia. Za jednym razem, 
gdy Jezus zmartwychwstał, 
wszystko się wypełniło. 
W tym sensie Jezus wrócił 
do swego Ojca, już w chwili 
zmartwychwstania, w tym sa-
mym momencie, przekroczył 
granice naszej przestrzeni 
i naszego czasu. Z punktu 
widzenia Boga, to znaczy z 
punktu widzenia wieczności, 
jeśli można wyrazić się w ten 
sposób, wniebowzięcie nie 
dodaje nic nowego do tego, 
co już zostało dokonane raz na zawsze. W tym 
znaczeniu można powiedzieć, że wniebowstą-
pienie nie jest niczym innym, jak dodatkowym 
wyrażeniem zmartwychwstania, innym sposo-
bem jego przepowiadania. 

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. Jezu pokazuj mi, w jaki 
sposób mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.

29.09 Mk 12,13-17  Jak bardzo tęsknię za Niebem? Jezu, proszę Ciebie, aby moja codzienność wyrażała, 
jak bardzo Twoja bliskość jest mi droga. Że ponad Ciebie nie ma dla mnie nić ważniejszego. 

3.10 Mk 12,18-27  Wystawiać Boga na próbę. Dyktować Mu warunki, Jezu, oby moje serce było jak 
najdalej od takiego sposobu myślenia i postępowania. Jestem gotowy na wszystko, co związane jest z 
moim życiowym powołaniem.

6.10 Mt 5,33-37  Potrzebuję Twojego wsparcia, aby być człowiekiem jednoznacznym. Jezu, pomóż mi 
wypełnić Twój nakaz: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. 

PRAWDY WIARY
WNIEBOWSTĄPIENIE 
– ostatnie ukazanie się 
zmartwychwstałego 
Jezusa

Aby każda ochrzczona osoba angażowała się 
w ewangelizację, będąc otwartym na misje 

świadkiem Ewangelii.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
PAŹDZIERNIK 2021

Lecz jeśli powrócimy do nas, żyjących w cza-
sie, to potrzebujemy pedagogii uwzględniają-
cej różne aspekty zdarzenia dokonanego raz 
na zawsze, mówiąc śmielej, pedagogii, która 

zapisane jest w tym cza-
sie. W nim ma miejsce czas 
paschalny, czas czterdzie-
stu dni, o którym mówi św. 
Łukasz, w ciągu którego 
Jezus nie żył tak samo ze 
swoimi uczniami, tak jak to 
czynił przed Paschą, lecz 
pozostawał z nimi w kon-
takcie, pojawiając się im 
w ściśle określonych oko-
licznościach w Jerozolimie 
lub w Galilei. Musimy więc 
nieco się cofnąć – do tego, 
co poprzedziło wniebo-
wstąpienie, także do tego 
wszystkiego, co je zapo-
wiadało i nadawało mu zna-
czenie, nie tylko podczas 
owych czterdziestu dni, lecz 
także podczas całego życia 
Jezusa.   Z książki Wierzę
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Mk 10,2-16

Faryzeusze przystąpili 
do Jezusa i chcąc Go 

wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi od-
dalić żonę. Odpowiadając, 

zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Wówczas Jezus 
rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc wa-
szych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku two-
rzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę; dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją 
żoną i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go 
o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, 
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz ucznio-
wie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył 
się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. 
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Tylko Bóg jest dobry – to znaczy: w Nim i tylko w Nim 
wszystkie wartość mają swe pierwsze źródło o ostateczne 

spełnienie: W Nim jest „Alfa i Omega, Początek i Koniec”. 
(Ap 21,6). Tylko w Nim znajdą one swą prawdziwość i swe 
definitywne potwierdzenie. Beż Niego – bez odniesienia 
do Boga – cały świat wartości stworzonych zawisa jakby 
w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość, swą 
wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje 
zdyskwalifikowane. Czyż nie wskazuje na to również i do-
świadczenie naszych czasów wszędzie tam, gdzie Bóg został 
odsunięty poza horyzont ocen, wartościowań, czynów…? 
Parati semper, 4

Nauczycielu, widzie-
liśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje 
imię wyrzucał złe duchy i 
zabranialiśmy mu, bo nie 

chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, 
bo nikt, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie mógł zaraz 
źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten 
jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego 
że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej 
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli 
twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, 
niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszo-
ny. I jeśli dla ciebie twoja noga jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie chromym wejść 
do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; 
lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, 
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 
nie umiera i ogień nie gaśnie». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Nie możecie oczu zakrywać przed zagrożeniami, jakie 
czyhają na was w młodości. Mogą one wycisnąć swoje 

piętno na całym życiu. Pod adresem tych wszystkich, któ-
rzy różnorodnymi pokusami i ułudami usiłują zniszczyć 
waszą młodość, muszą być przypomniane słowa Chrystusa 
o zgorszeniu i zgorszycielach. Groźne słowa! Groźne zwłasz-
cza w ustach Tego, który przyszedł objawić miłość. Kto 
jednak czyta z powagą te właśnie słowa Ewangelii, musi 
odczuć , jak głęboka jest antyteza dobra i zła, cnoty i grze-
chu. Musi także tym jaśniej dostrzec, jaką wagę w oczach 
Chrystusa ma młodość dla każdego z was. To właśnie mi-
łość do młodych podyktowała te groźne, surowe słowa.  
List apost. Parati semper, 14

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.09.2021 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 3.10.2021

Mk 9,38-43,47-48
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Kalendarz Liturgiczny

Nic nie szkodzi zatem na przeszkodzie, żeby wyruszyć 
pieszo z naszej rodzinnej ziemi, przz którą wiedzie Via 
Regia – Droga Królewska – szlak handlowy ukształ-
towany w wiekach średnich, prowadzący z Lublina, 
przez Rzeszów, Kraków, Wrocław po Zgorzelec. Być 
może strzałki wskazujące drogę do grobu św. Jakuba 
znajdują się również tuż przed Twoim domem…? od 
Republiki Południowej Afryki, przez Nową Zelandię, 
Stany Zjednoczone, Amerykę Łacińską, Europę, aż po 
Azję. Wszyscy, którzy zdecydowali się podjąć trud tej 
wędrówki dzielą ten sam pielgrzymi los niezależnie 
od narodowości, zawodu czy wyznania. 
Każdy spotkany przeze mnie peregrino, prócz dźwi-
ganego na plecach ekwipunku, niósł ze sobą jakiś 

wewnętrzny, niematerialny 
ciężar. Dla jednych był to ba-
gaż trudnych życiowych do-
świadczeń, dla niektórych du-
chowym balastem była troska 
o przyszłość, lęk o miejsce w 
świecie, jeszcze inni szukali 
pogodzenia się z samym sobą, 
poczucia wewnętrznego pokoju 
i akceptacji. 
Ludzie spotykani na jakubo-
wym szlaku są bardziej otwarci 
i skorzy do rozmów. Niekiedy z 
pozoru błahy temat przeradzał 
się w głębokie życiowe dys-
puty. Czas płynął szybciej, a 
trudy marszu zdawały się mniej 
uciążliwe. Tymczasem długa 

droga miała jedną otuchę – modlitwę różańcową, 
zwłaszcza bolesną część. 
W pielgrzymce do Santiago de Compostela jest 
coś – „zew camino” osobliwa, wewnętrzna potrzeba, 
która nakazuje tam wracać. Na szlaku spotykałem 
pielgrzymów, którzy rokrocznie wracają w to święte 
miejsce. Kiedy po wielu dniach pielgrzymki stawiam 
ostatni kok na środku Praza do Obradoriro – pałacu, 
na którym znajduje się Katedra w Santiago, pojawia 
się z jednej strony ulga i poczucie wypełnionej misji, 
ale z drugiej strony również pytanie o dalszą życiową 
wędrówkę. Bo jak mawiają pielgrzymi: lec amino es 
la meta – droga jest celem. 

Szymon Pipień

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09.
Słowo Boże: Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48;
PONIEDZIAŁEK 27.09. ŚW. WINCENTEGO À PAULO
Słowo Boże: Za 8,1-8; Łk 9,46-50;
WTOREK 28.09. ŚW. WACŁAWA 
Słowo Boże: Za 8,20-23; Łk 9,51-56;
ŚRODA 29.09. ŚW. ARCH. MICHAŁA,GABRIELA I RAFAŁA
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; Ap 12,7-12a; J 1,47-51;
CZWARTEK 30.09. ŚW. HIERONIMA
Słowo Boże: 2 Tm 3,14-17; Mt 13,47-52;
PIĄTEK 1.10. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Słowo Boże: Iz 66,10-14c; Mt 18,1-5;
SOBOTA 2.10. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Słowo Boże: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10;

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 3.10.
Słowo Boże: Rdz 2,18-24; Mk 10,2-16;
PONIEDZIAŁEK 4.10. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Słowo Boże: Ga 6,14-18; Mt 11,25-30;
WTOREK 5.10. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 10,38-42;
ŚRODA 6.10. ŚW. BRUNONA
Słowo Boże: Jon 4,1-11; Łk 11,1-4;
CZWARTEK 7.10. NMP RÓŻAŃCOWEJ
Słowo Boże: Dz 1,12-14; Łk 1,26-38;
PIĄTEK 8.10.
Słowo Boże: Jl 1,13-15; 2,1-2; Łk 11,15-26;
SOBOTA 9.10.
Słowo Boże: Jl 4,12-21; Łk 11,27-28;

Bien camino! (Dobrej drogi!) [2]
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, 
które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego granicami. Poznali nową rzeczywistość, zasymilowali 

się z tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl 
towarzyszy naszym modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę.

2Jutro Światowy Dzień Turystyki. Wielu z nas w czasie wakacji i urlopów przemierzało różne szlaki, także zagra-
niczne, odkrywało piękno stworzenia, miejsca szczególnie naznaczone Boża obecnością. Z okazji tego dnia warto 

promować miejsca związane z duchowością chrześcijańską, które mogą stanowić ukojenie dla zabieganych ludzi.

3W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o 
nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są przejawem miłości i codziennej obecności Boga 

w naszym życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.

4Dziękujemy Panu Bogu za kończący się miesiąc wrzesień, a przed nami październik - miesiąc modlitwy różańcowej. 
Matka Boża, gdziekolwiek ukazywała się (Gietrzwałd, Lourdes, La Salette, Fatima) prosiła o tę modlitwę. Różaniec 

to lina ratunkowa do Nieba. Warto różaniec mieć zawsze przy sobie i w chwili wolnej (spacer, jazda samochodem, 
droga do pracy czy do szkoły) przebierać paciorki różańca rozważając tajemnice życia, nauczania, męki, śmierci i 
zmartwychwstania Pana Jezusa, odnosząc tę modlitwę do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Zapraszamy 
na Różaniec codziennie o godz. 17:00, a więc przed Mszą św.  Dzieci zapraszamy na Różaniec w środy i piątki o godz. 
16.00, a młodzież we czwartek o 17.00. 

5Święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego przypada 7 października. Od wieków w naszej Parafii był to dzień 
odpustu. Chcemy to kontynuować. Uroczystość odpustowa będzie w niedzielę, 10 października. Przybędzie do 

nas ks. Krzysztof Pachucki, nowy proboszcz ze Smolan. Wygłosi słowo Boże i po Mszach św. zbierze przy kościele 
ofiary na odnowienie i uruchomienie organów w smolańskim kościele. Wesprzyjmy maleńką Parafię Smolańską.

6W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa za kapłanów i o nowe powołania, szczególnie dzisiaj jest jakże ważna 
intencja, pierwszy piątek miesiąca kapłani przyjdą do chorych przed południem. Od godz. 15:30 spowiedź i Msza 

Święta dladzieci i modzieży. Adoracja Najśw. Sakramentu po Mszy o godz. 8.00 do 16:00 w kaplicy Najśw. Serca Pana 
Jezusa. W pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z 
medytacją i różańcem. Nie będzie różańca o 17.00.

7Dzień Papieski w tym roku przypada w niedzielę, 10 października. Tradycyjnie będą „kremówki papieskie” rozpro-
wadzane przez Akcję Katolicką i zbiórka na rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia wspomagającej stypendiami 

młodzież zdolną, ale pochodzącą z ubogich rodzin. 

8łodzież zapraszamy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 
18.15 w Domu Parafialnym. Opiekunem KSM-u jest ks. Mariusz. 

9biórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9.00 w salce parafialnej. Zapraszamy chłopców po 
pierwszej komunii św. i ich ojców do Służby Liturgicznej. Bardzo smutno jest przy ołtarzu, gdy brakuje ministrantów, 

rodzice, namawiajcie waszych chłopców do służby Panu Jezusowi w liturgii.

10Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, a także na prowadzone remonty: klasztoru 
podominikańskiego, w którym mieścić się będzie Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także 

trwający remont ogrodzenia i murów okalających naszą Bazylikę. 
W najbliższym czasie patronują nam:
– w poniedziałek 27 września – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, patron dzieł miłosierdzia;
– we wtorek 28 września – św. Wacław (ok. 907-929 lub 935), męczennik, król i patron Czech, zginął za wiarę z rąk brata;
– w środę 29 września – święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, szczególni posłańcy od Boga;
– w czwartek 30 września – św. Hieronim (ok. 347-420), prezbiter i doktor Kościoła, tłumacz Pisma Świętego na język łaciński.
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Treścią duchowego życia człowieka – jak 
twierdzi Jan Paweł II – jest wiara, nadzieja 

i miłość oraz praktykowanie tychże cnót pod 
właściwym działaniem Ducha – Odnowiciela, 
od którego pochodzi łaska usprawiedliwiająca 
i uświęcająca, a wraz z nią wspomaganie woli 
człowieka do praktykowania wszystkich zale-
ceń i przykazań, które Chrystus ludzkości przy-
niósł. Duchowe życie rozwija się nie tylko dzięki 
naturalnym władzom istoty ludzkiej, jak rozum, 
wola i zmysły, ale przede wszystkim dzięki 
działającej łasce, która wspomaga naturalne 
władze człowieka do wykorzystania wszystkich 
zdolności, jakimi natura go obdarzyła. To dzię-
ki owej współpracy rozum przez wiarę, może 
przylgnąć do Boga – jako Najwyższej prawdy. 
Poprzez nadzieję chrześcijańskie życie na ziemi 
może stanowić niejako inicjację pełnego udziału 
w chwale Boga. Duchowa natura ludzka w imię 
Bożych przykazań potrafi wyrazić wewnętrzną 
więź ze Stwórcą, który wysyła swego Posłańca, 
aby człowieka umocnić i do pełnej prawdy do-
prowadzić. Wszystkie zaś władze ducha, a przez 
nie również ciała, mogą uczestniczyć w nowym 
życiu poprzez czyny godne człowieka, który 
dzięki łasce otrzymał udział w naturze i życiu 
Boga. Człowiek pod wpływem łaski staje się no-
wym stworzeniem, w którym działa Duch Święty. 
Papież podkreśla, że prawo zostaje zapisane w 
sercu człowieka ochrzczonego i daje mu życie 
w Chrystusie Jezusie.             Ks. Waldemar Brodziak 

Śledząc historię Polski, nietrudno za-
uważyć, że Kościół katolicki zawsze 

był związany z dziejami Narodu. Nigdy 
nie opuścił synów i córek Matki Polski.

Szczególnie można 
to odczytać w życiu 
dwóch wybitnych 
hierarchów Kościoła 
katolickiego – abp. 
Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego i Stefana 
kard. Wyszyńskiego 
zwanego Prymasem 
Tysiąclecia. Obaj żyli 
w różnych czasach – 
trudnych dziejowo, po-
litycznie i historycznie. 
Abp. Felińskiemu przy-
szło żyć w XIX wieku 
(1822-1895), a kard. 
Wyszyńskiemu w XX 
wieku (1909-1981). 
Nicią łączącą tych wybitnych pasterzy jest to, że obaj 
zasiadali na stolicy arcybiskupów warszawskich. A zdecy-
dowaną ich cechą wspólną – nieustępliwość wobec presji 
władz okupacyjnych wyrażona słowami non possumus.
By strzec Kościoła

Jako pierwszy użył tych słów św. Zygmunt Feliński, który 
w tamtym czasie od zaledwie 16 miesięcy sprawował 
posługę arcybiskupa warszawskiego. 15 marca 1863 r. 
napisał memoriał do cara Aleksandra II, stając w obronie 
rodaków poddanych represjom za Powstanie Styczniowe. 
Odpowiedzią za ten protest było zesłanie na 20 lat do 
Jarosławia nad Wołgą.
Opuszczając na zawsze diecezję i Polskę, jako wygnaniec 
zostawił rodakom swoisty testament: „Pilnujcie gorliwie 
świętej wiary waszej. Przeciwnościami się nie zrażajcie. 
Miejcie Pana Boga w pamięci i w sercu. Jeżeli by was kto 
namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie 
godzi bez uchybienia prawom Bożym i prawom Kościo-
ła, odpowiadajcie każdy non possumus, odpowiadajcie 
wszyscy non possumus” (13.06.1863r.).
Słowa te zostały wypowiedziane z mocą po 90 latach 
również przez innego pasterza archidiecezji warszawskiej 

NON POSSUMUS

Duch Święty  
źródłem cnót  
teologalnych
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ARCHANIOŁOWIE  
posłańcy Boga

– Stefana kard. Wyszyńskiego. Zapłacił za nie czasem 
trzyletniego więzienia. Były one reakcją na łamanie 
przez komunistyczne władze porozumienia zawartego 14 
kwietnia 1950 r. pomiędzy przedstawicielami kierownic-

twa partyjnego Polski 
Ludowej a Kościołem 
katolickim w Polsce re-
prezentowanym przez 
prymasa Wyszyńskie-
go. Ze strony Kościoła 
porozumienie podpi-
sali: bp Zygmunt Cho-
romański, bp Michał 
Klepacz i bp Tadeusz 
Paweł Zakrzewski.
Cierpieć za 
sprawę Chry-
stusa

Jednak już w maju 
1953 r. prymas Wy-
szyński przesłał pre-
zydentowi Bierutowi 

memoriał protestacyjny wobec ataków na Kościół kato-
licki i różnorakich prób podporządkowania go władzom 
komunistycznym. W liście protestacyjnym biskupi polscy 
stwierdzili: „A gdyby zdarzyć się miało, że czynniki ze-
wnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na 
stanowiska duchowe ludzi właściwych i kompetentnych, 
jesteśmy zdecydowani nie obsadzić ich raczej wcale, iż 
religijne rządy dusz w ręce niegodne. (…) Podobnie, 
gdyby postawiono nas wobec alternatywy; albo poddanie 
jurysdykcji kościelnej, albo osobista ofiara – wahać się nie 
będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego 
powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrz-
nym spokojem i świadomością, że do prześladowania 
nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje 
się naszym udziałem nie za co innego, tylko za sprawę 
Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na 
ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!” 
Dwaj pasterze, dwie rzeczywistości polityczne, dwaj Po-
lacy, dwaj mężowie stanu i dwaj święci. Obaj nie wahali 
się cierpieć za swoje non possumus – dziś to oni błyszczą 
w panteonie chwały. 

Ks. Robert Ogrodnik

NON POSSUMUS

Kościół Katolicki 29 września obchodzi Święto 
Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, Dzień 

im poświęcony istnieje od 1969 roku, wcześniej ich 
wspomnienia obchodzono osobno. Pismo Święte po-
daje wiele przykładów ich działania w historii zba-
wienia. 
Czy pamiętamy o tym, że najważniejszą rolą aniołów 
jest wychwalanie Boga przed Jego tronem. Widzimy 
aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na 
Syna Człowieczego, który położył wszystkich nie-
przyjaciół pod swoje stopy (J 1,51). Opis anielskiego 
uwielbienia w Księdze Apokalipsy może pobudzić 
naszą wyobraźnię. Nie zapominajmy o chórze aniel-
skim obwieszczającym radosnymi pieśniami chwałę 
narodzin Jezusa. 
Jak my chrześcijanie możemy dołączyć do tej ce-
lebracji? Niezbędnym fundamentem jest regularna 
modlitwa osobista. Mamy szansę złączyć się chó-
rami nieba za każdym razem, gdy wznosimy nasze 
serca do Pana, kiedy uczestniczymy w Mszy świętej, 
niebo łączy się z ziemią, a nasze uwielbienie łączy 
się z uwielbieniem aniołów. Nasze serca mogą wzno-
sić się do nieba zarówno wtedy, gdy idziemy ulicą, 
jak i wtedy, gdy klęczymy w cichym kościele przed 
Najświętszym Sakramentem. Aniołowie radują się 
gdy niebo dotyka ziemi, a my łączymy się z ich pie-
śnią chwały. 
Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył przed nami 
niebo i pomógł nam wielbić pana śpiewem i modli-
twą, abyśmy złączyli się ze wszystkimi aniołami we 
wspólnym wysławianiu Boga. 
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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

11/09/2021 Paulina Gryguć  
i Paweł Czaplicki

18/09/2021 Marlena Głembocka  
i Artur Jasionowski

 
 Patrycja Jasiewicz  

i Łukasz Buziuk

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

UAndrulewicz-Żylińska Zofia,  
l. 72, Kukle, 07/09/2021
UMiszkiel Danuta,  

l. 69, Żegary, 11/09/2021
UBudziński Józef,  

l. 80, Ogrodniki, 14/09/2021
UFidrych Stanisław, l. 66, Sejny, 

15/09/2021
USapiega Irena, l. 83, Posejanka, 

15/09/2021
UBecher Jerzy, l. 74, Babańce, 16/09/2021
UMałkiński Tadeusz, l. 89, Sejny, 16/09/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

W OSTATNIM CZASIE :

Nieszczerzewska Bożena, Sejny, 1 Maja 
Fidrych Ryszarda Sejny, Wojska Polskiego
Adamowicz Wanda, Degucie
Mazalewscy Romualda Jan, Sejny, Wojska Polskiego
Wydro Danuta Jan, Kielczany
Milanowscy Regina Henryk, Sejny, Ogrodowa 
Kosińscy Krystyna Edmund, Sejny, Łąkowa
Karłowicz Marianna Józef, Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Krystyna, Sejny, Parkowa
Janczulewicz Janina Jerzy, Sejny, Topolowa 
Sidorowicz Weronika Józef, Sejny, Piłsudskiego
Misiukanis Renata, Sejny, Parkowa
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury
Pietruszkiewicz Dorota Romuald, Żegary
Staniewicz Danuta, Zaleskie
Daniłowicz Zofia, Sejny, Wojska Polskiego
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki 
Burdyn Barbara Stanisław, Sejny, Grodzińskiego
Korzeccy Helena Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Łuba Barbara Jan, Sejny, Pogodna
Korzecka Helena, Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Regina, Sejny, Konarskiego
Palanis Alicja Jerzy, Sejny, Wojska Polskiego
Stylińscy Alicja Tadeusz, Sejny, Wojska Polskiego
Dochód Dorota Andrzej, Sejny, Grodzińskiego 
Ofiara na monstrancję:
Karwowska Irena, Sejny, Konarskiego
Miszkiel Regina, Sejny, Konarskiego

Potrzebna jest nam świadomość, iż tworząc parafię, sta-
nowimy rzeczywistą wspólnotę uczniów Chrystusa, którzy 
razem wierzą, razem idą za Nim i razem starają się Go 
naśladować. Gdy gromadzimy się w naszym parafialnym 
kościele i razem z rodziną, bliskimi, sąsiadami, znajomymi i 
nieznajomymi uczestniczymy w jednej Ofierze Mszy świętej, 
słuchamy tego samego słowa Bożego, przyjmujemy do serc 
tego samego Chrystusa, wtedy najbardziej doświadczamy 
wspólnoty wiary i bliskości na drodze zbawienia. (...) 
Bardzo ważna w budowaniu parafii jest również umiejęt-
ność współpracy. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni 
– kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Do życia 
wspólnotowego są zaproszeni chorzy, dźwigający brzemię 
niepełnosprawności i starości. Każdy, we właściwy sobie 
sposób, może włączyć się w życie parafialne, czując się za 
nie współodpowiedzialny. Trzeba czuć się katolikiem, ale 
należy również czuć się parafianinem. A czuć się parafia-
ninem oznacza trwać w życiu parafialnym duszą i sercem.
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  26.09-10.10.2021
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09.2021
07:00 +Bernard Misiewicz (26 gr.)
08:30 +Henryka (9mc) +Wincenty +r. Juszkiewicz
10:00 +Antoni Titarczuk +Henryk +Jan Paszkiewicz
11:30 Za Parafian
11:30 O Boże bł., opiekę MB Sejneńskiej i zdrowie dla Marii 

Andrejczyk - srebrnej medalistki TOKYO 2020
KRASNOWO 12:00: +Janina Dawidejt
13:00 LT: +Józef +r. Gryguć
17:30 +Stanisław +Julita Andrulewicz
PONIEDZIAŁEK 27.09.2021
06:30 +Stanisław Czarniewski (1 r.)
08:00 +Bernard Misiewicz (27 gr.)
08:00 +Eugenia Kamińska (17 r.)
08:00 +Piotr Kossa (10mc)
17:30 O zdrowie dla Oliwiera (14 ur.), Mikołaja i ich rodziców
17:30 +Genowefa Kaufman (6mc)
17:30 +Teresa Rutowicz (3mc)
17:30 +Regina Miszkiel (9mc)
WTOREK 28.09.2021
06:30 +Leontyna +Michał Walesiuk
08:00 O bł. Boże i zdrowie dla Kazimierza i rodz. Raglisów
08:00 +Bernard Misiewicz (28 gr.)
08:00 +Teresa Rutowicz
08:00 +Regina Korenkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jan Mazalewski (1 r.)
17:30 +Józef (8mc) +Daniela Dziemido
17:30 +Krzysztof Pierożyński
ŚRODA 29.09.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Bernarda +r. Ropelów
08:00 +Bernard Misiewicz (29 gr.)
08:00 +Dariusz Tomczyk (10mc) +Stanisław Tomczyk (8 r.)
17:30 +Anna Jakubowska (20 r.) i z rodz.
17:30 +Zdzisław Koncewicz (5 r.)
17:30 +Bolesław +Anna i Aleksander +Janina +Stanisław 

+Józef z r. Czeropskich +Jan Socha
17:30 +Karol Derdzikowski (3 r.)
CZWARTEK 30.09.2021
06:30 +Romuald Bulwin (15 r.)
08:00 +Bernard Misiewicz (30 gr.)
08:00 +Jadwiga (10 r.) +r. Motuk
08:00 +Zofia (6 r.) +Stanisław (2 r.) +r Jurkiewicz
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ewy Meyza z ok. ur.
17:30 +Remigiusz i z r. Anuszkiewiczów
17:30 +Antoni (2 r.) +Daniela i z r. Czokajło
PIĄTEK 1.10.2021 pierwszy miesiąca
06:30 +Artur Panczenko (7mc)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i jej rodziny
08:00 +Jadwiga Krakowińska (6 r.)
08:00 +Halina Paszkowska (5mc)
16:00 +Bożena Stankiewicz
17:30 +Jadwiga Milewska (1 gr.)
17:30 +Anatolia +Czesław +Robert Jamiołkowscy
17:30 +Grzegorz Ruszczewski
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (1 gr.)
SOBOTA 2.10.2021 pierwsza miesiąca
06:30 +Józefa Letkiewicz (4mc)

08:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Józef +Marianna +Piotr +Anna +Halina +Helena 

+Wiktor +r. Przeborowskich i Tomkiewiczów
08:00 +Ks. Infułat Jan Oleksy (1mc)
08:30 EGZEKWIE: Stanisław +Marianna +Franciszek 
  +Dominika +Tadeusz +r. Czeszkiewiczów
09:15 LT: +Aniela Rakus (6 r.)
17:30 +Marianna (9 r.) +Franciszek Chraboł 
  +Helena Korzeniecka
17:30 +Jadwiga Milewska (2 gr.)
17:30 +Alojzy Misiukanis (8mc)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (2 gr.)
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 3.10.2021
07:00 +Teresa (3 r.) +Piotr Hołubowicz
07:00 +Krystyna Makarewicz (1 r.)
08:30 +Jadwiga +Leonard +Janusz Obuchowscy +Halina 

Błaszczak +Jan Witkowski
10:00 +Konstanty Rapczyński (11 r.)
11:30 Za Parafian
KRASNOWO 12:00: +Kazimiera Dźwigoń (3 gr.)
13:00 LT: +Michalina Biernacka
17:30 +Jadwiga Milewska (3 gr.)
PONIEDZIAŁEK 4.10.2021
06:30 +Aniela Gilis
08:00 +Wacław Jakubowski (3 r.) +Stefania
08:00 +Mieczysław Ignatowicz i +Stanisław +Anna
08:00 +Anna Maciukanis (10mc)
17:30 +Jadwiga Milewska (4 gr.)
17:30 +Konstanty (21 r.) +z rodziny
17:30 +Danuta +Stanisława +Adam +r. Dec +Emilia +Jerzy 

Staszewscy +Marian Tananis
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (4 gr.)
WTOREK 5.10.2021
06:30 +Stanisława (24 r.) +Józef (36 r.) Winikajtis 
  +Stefania Marcinkiewicz (41 r.)
08:00 +Michalina Bernecka +Michalina Makowska
08:00 +Karolina Klimaniec (20 r.)
08:00 +Eugenia Stankiewicz (5mc)
08:00 +Paweł Forencewicz (3mc)
17:30 +Ryszard Jakubowski (6 r.)
17:30 +Jadwiga Milewska (5 gr.)
17:30 +Helena(11 r.) +Wincenty Anuszkiewicz
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (5 gr.)
ŚRODA 6.10.2021
06:30 O bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i wyjście z nałogów dla 

Jarosława
08:00 +Franciszek +Stanisława Świsłowscy +Krzysztof Siniło
08:00 +Aniela +Józef +Anna +Jadwiga +Andrzej +r. Gausów
08:00 +Jarosław Dąbrowski
17:30 +Alina Ogórkis (4 r.)
17:30 +Jadwiga Milewska (6 gr.)
17:30 +Anna +Franciszek +Piotr Namiotko +Jadwiga Selwent
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (6 gr.)
CZWARTEK 7.10.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Aniela +Stefan +Stanisław Żychlińscy
08:00 +Zofia Okulanis
08:00 +Teresa (7 r.) +Gabriel (1 r.) Sidor
08:00 +Józef Miszkiel (2mc)
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17:30 +Regina (2 r.) +Józef Ziniewicz
17:30 +Jadwiga Milewska (7 gr.)
17:30 +Jerzy +Konrad +Piotr i z r. Roguckich
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (7 gr.)
PIĄTEK 8.10.2021
06:30 +Michalina +Józef +Diana i z r. Makowskich
06:30 +Teresa Rutowicz
08:00 +Mikołaj Nazaruk (31 r.)
08:00 +Dominik Miszkiel (32 r.)
08:00 +r. Baranowskich, Czakisów, Matulewiczów, Bałulisów
08:00 +Anna (13 r.) +Piotr (18 r.) +r. Poligrymów
17:30 O bł. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę MB, miłość i 

zdrowie dla Pauliny w 18 rocz. ur.
17:30 +Jadwiga Milewska (8 gr.)
17:30 +Julia +Antoni +Stanisław Skrypko 
  +Anna +Bronisław Paciukanis
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (8 gr.)
SOBOTA 9.10.2021
06:30 +Franciszek +Stanisław Sojka
08:00 +Weronika Klucznik (10mc)

08:00 +Wanda Tawrel (11mc)
08:30 EGZEKWIE: +Stanisław Moniuszko (1 r.)
13:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Barbara Daniłowicz (9 r.)
17:30 +Jadwiga Milewska (9 gr.)
17:30 +Robert Gontek
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (9 gr.)
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10.2021
07:00 +Jadwiga Kusojć (12 r.)
07:00 +Jadwiga Milewska (10 gr.)
08:30 +Ireneusz Jarzębowicz (13 r.)
10:00 +Adam +Anna Radzewicz
11:30 Za parafian
11:30 +Kazimiera Dźwigoń (10 gr.)
KRASNOWO 12:00: +Stanisław Łobik (4 r.)
13:00 LT: +Józef Szczerbiński
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Grzegorz Myszczyński (15 r.) +Zofia +Wacław 

Pietranis

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

MINISTRANT SŁUŻY PANU JEZUSOWI

Bycie ministrantem to służba nie księdzu, lecz Temu, 
który Cię stworzył. Masz wyjątkowy zaszczyt być w nie-

wielkiej odległości od Chrystusa. Wykonuj swoją posługę 
z miłością najlepiej jak umiesz, gdyż służysz Bogu, któ-
ry jest miłością. Przygotowuj się do niej dużo wcześniej 
przed Mszą Świętą. Niech bycie ministrantem wpływa na 
całe twe życie. Nie wstydź się tego, lecz bądź dumny.”
Początków „ministrantury” możemy doszukiwać się już 
za czasów Pana Jezusa. W opisie cudow-
nego rozmnożenia chle-
ba czytamy: „Andrzej, 
brat Szymona, rzekł do 
Jezusa. Jest tu jeden 
chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych 
i dwie ryby(...) Jezus 
wziął chleby i odmó-
wiwszy dziękczynienie, 
rozdał je siedzącym” (J 
6, 8-9, 11). Można zatem 
powiedzieć, że chłopiec 
ten był niejako pierwszym mi-
nistrantem: usłużył samemu Zba-
wicielowi i w ten sposób uczestniczył w 
cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który można uważać za 
zapowiedź Eucharystii.
Od początków chrześcijaństwa biskupi sprawowali Naj-
świętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli 
to diakoni. Ponadto już w pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa ukształtował się także osobny urząd lektora. Był 

on sprawowany przez chłopców, którym stawiano bardzo 
wysokie wymagania moralne.
MINISTRANT lub MINISTER (łac. ministro, -are; -avi; -atum 
- służyć, posługiwać, pomagać) - w Kościele katolickim: 
osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy spra-
wowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów 
(np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Mi-
nistranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są 

uroczyście przyjmowani do grona 
Służby Liturgicznej poprzez bło-

gosławieństwo do tej funkcji.
Liturgia jest niepełna, a 
wręcz uboga, jeśli brakuje 
ministrantów i lektorów. 
Ministrantem można być 
od najmłodszych lat, na-
wet od przedszkola, ale 
najlepiej, aby byli nimi 
chłopcy już po pierw-
szej Komunii św., bo oni 

mogą już przyjmować Komu-
nię św., a więc w pełni uczestniczą 

w Eucharystii. Zachęcamy chłopców 
do służby Panu Jezusowi jako ministranci, 

a rodziców prosimy o zachętę. Kiedy syn ubrany w komżę 
jest tak blisko ołtarza to duma i zaszczyt. To także sposób 
na kształtowanie postawy moralnej i uczenie solidnego 
wypełniania obowiązków, to formowanie sumień, umiejęt-
ności odróżniania dobra od zła. 
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DZIĘKCZYNIENIE ZA BEATYFIKACJĘ 
I DOŻYNKI DEKANALNO-POWIATOWE

Uroczystościom dziękczynienia za beaty-
fikację nowych błogosławionych: Stefa-
na Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i 
Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Za-
kładu dla Niewidmomych w Laskach pod 
Warszawą oraz dekanalno-powiatowym 
dożynkom przewodniczył Biskup Ełcki 
Jerzy Mazur. Pasterz diecezji poświęcił 
chleb i wieńce dożynkowe oraz obrazy: 
św. Jana Pawła II i błog. Stefana kard. 
Wyszyńskiego, które będą umieszczone 
w prezbiterium Bazyliki. Są one autorstwa 
malarki z Krakowa Anny Sękowskiej i są 
darem naszego Biskupa dla naszej świą-
tyni. Wprowadzone zostały także relikwie 
św. Jana Pawła II i błog. Stefana. 
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska 
Wspomożenie Wiernych - Passawska

Prezentujemy dziś kolejny wizerunek Matki Boskiej 
Passawskiej nazywanej Matką Boską Wspomoże-
nia Wiernych, która była najbardziej czczonym 
malarskim przedstawieniem Madonny na terenie 
całej monarchii habsburskiej. Przypominam, że 
pierwowzór obrazu został namalowany przez Lu-
casa Cranacha Starszego i znajduje się w katedrze 
w Innsbrucku w Austrii. Po największych ośrodkach 
kultu w Pasawie i Innsbruc-
ku można wymienić kolejne 
- Linz, Monachium, Amberg, 
Schwandorf, Landau, Vilsbi-
burg i Fuchsmuhl oraz dalej 
na wschód i północ: Wiedeń, 
Praga, Wrocław. Kult ten w 
naturalny sposób promienio-
wał na obszar Rzeczypospo-
litej graniczącej przez wieki 
z Habsburgami. Omawiany 
obraz stanowiący jedną stro-
nę chorągwi procesyjnej po-
chodzi jednak z Polski połu-
dniowo wschodniej z przeło-
mu XVIII i XIX wieku. Skąd 
więc wzięła się popularność 
tego typu przedstawień aż 
tak daleko od Pasawy?
Popularność bractw wspo-
możenia wiernych, którego 
symbolem była cranachow-
ska Madonna, wiązała się z 
działalnością Towarzystwa 
Jezusowego oraz z zakonem 
kapucynów. Jezuici utrzymywali żywe kontakty za-
równo z Wiedniem jak i z Innsbruckiem oraz z innymi 
kolegiami. Byli zaangażowani w duszpasterstwie 
wojskowym podczas bitwy wiedeńskiej wśród polskie-
go rycerstwa, o czym pisałem w pierwszym felietonie 
o Matce Bożej Passawskiej. Pierwsze na ziemiach 
polskich bractwo Wspomożycielki Chrześcijan zorga-
nizowano przy kościele jezuitów w Lublinie. Bractwo 

założono 1 stycznia 1723 roku. Uroczysta introdukcja 
kopii obrazu MB Passawskiej odbyła się 24 maja 
1723 roku w kościele św. Michała. Statut bractwa z 
Lublina był identyczny ze statutem bractwa w Mo-
nachium. Bractwo od początku posiadało członków 
ze wszystkich stron kraju. Wśród nich znajdziemy 
tak znamienite nazwiska jak: Braniccy, Sapieho-
wie, Czartoryscy, Potoccy. Informacje o kulcie wize-

runku rozpowszechniano za 
pomocą ulotek i książeczek 
brackich. Kolejnym miejscem 
gdzie powstało bractwo był 
Kalisz. W ścisłym związku z 
lubelskim bractwem Wspo-
możycielki pozostawało tak-
że bractwo w Łucku (obecnie 
Ukraina) – trzecie na terenie 
Rzeczypospolitej. To właśnie 
ośrodki z Lublina i Łucka 
odpowiadają najprawdo-
podobniej za popularyzację 
kultu Matki Bożej Wspomo-
życielki Wiernych na połu-
dniowo wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej. W tym 
sensie dzisiejszy obraz, choć 
powiela bardzo popularny na 
zachodzie wizerunek, stano-
wi rzadki przykład tego kul-
tu na ziemiach wschodnich 
czy nawet Wołyniu. Warto 
również nadmienić, że wśród 
XVII i XVIII wiecznych kopii 

passawskiego obrazu udało się zinwentaryzować je-
dynie 10 na terenach I Rzeczypospolitej. Jest to też 
okazja do przypomnienia kultu Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych zamiennie określanego jego 
niemieckojęzyczną nazwą „Maria Hilf”, który został 
prawie całkowicie zaniechany i zapomniany w Polsce.

   Marcin Błaszczyk


