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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

1  listopada - NIEBO - cieszymy się radością Wszystkich Świętych.
2 listopada - CZYŚCIEC - wspieramy Wszystkich Wiernych Zmarłych.
.................... - PIEKŁO nie ma wyznaczonej daty bo im nigdy pomóc nie można!

A TY - na pewno wiesz, kiedy Cię będą wspominać?
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Po ukazaniu sensu „odpuszcze-
nia grzechów”, do którego pro-

wadzi historia objawienia, musimy 
zapytać, co oznacza wyznanie 
wiary w tę prawdę. Przyjrzyjmy się 
temu w podwójnej perspektywie: 
od strony samego aktu „wiary” (to 
znaczy treści wyznania wiary), a 
następnie w zestawieniu z innymi 
prawdami, z którymi łączy się ta 
konkretna prawda, tworząc razem 
z nią akt wiary.
Symbol Apostolski, którego pierw-
sze reakcje pojawiają się w koń-
cu II wieku, a który uzyska swój 
ostateczny kształt o wiele później, opiera się 
na dwóch fundamentach: pierwszym z nich było 
chrzcielne wyznanie wiary, z pojawiającymi się 
w nim imionami Trzech Osób Boskich w formie 
pytań i odpowiedzi, po których następowało za-
nurzenie katechumena w wodzie; drugim była 
tzw. „reguła prawdy” złożona początkowo tylko 
z dwóch artykułów, gdzie wspólna wiara „w Boga 
Ojca Wszechmogącego” była wyszczególniona 
jako chrześcijańska przez dodanie formuły wiary 
„(i) w Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. Później 
odniesienie do Chrystusa – „Wierzę w jednego 
Pana, Jezusa Chrystusa itd.” – zostanie posze-
rzone w taki sposób, by podkreślić również Jego 
prawdziwe społeczeństwo, utożsamiane z ową 

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Jak przyjmować niezrozumienie ze strony świata? Tylko wpatrując się w Jezusa. Dziękuję Panie, za 
łaskę wiary, za to, że jestem wybrany przez Ciebie. Prowadź mnie Twymi drogami.

25.10 J 16,20-23a Jezu dziękuję Ci za to, że mogę Ciebie spotkać za każdym razem, kiedy się modlę, 
otwieram Biblię, przychodzę na Mszę św. Możesz być tak blisko mnie. Ja potrzebuję tylko wierności, aby 
nigdy nie rezygnować z tych spotkań możliwych zawsze. 

30.10 J 16,23b-28 Potrzebuję Twego zapewnienia: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. 
Uczyniłeś mnie godnym zanoszenia do Boga moich potrzeb. Jezu, jak wielka jest Twoja miłość do mnie.

2.11 J 15,9-17 Potrzeba nam bardzo często przywoływać świadomość tego, że to Ty na nas wejrzałeś. Jezu, 
ty mnie pierwszy umiłowałeś. Tak wiele dla mnie czynisz, a nade wszystko wzywasz do miłości i jej uczysz.

PRAWDY WIARY
PODWÓJNE UKIERUNKOWANIE  
WIARY W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW 

historyczną wędrówką od narodzin do śmierci na 
krzyżu. Dopiero wówczas dodany został trzeci 
artykuł – „wierzę w Ducha Świętego, Pana i Oży-
wiciela itd.” – pochodzenia chrzcielnego.
Można zatem dwojako odczytywać Symbol wia-
ry, w zależności od tego, czy spojrzy się na niego 
jako na „streszczenie” doktryny chrześcijańskiej, 
czy jako na „wyznanie chrzcielne”. Dobrze jest 
poza tym wziąć pod uwagę mentalność owych 
chrześcijan, którzy – przynajmniej do końca 
II wieku – oczekiwali jeszcze bliskiego w ich 
mniemaniach nadejścia dnia Pańskiego i obja-
wienia się w chwale Jezusa Chrystusa, by „są-
dzić żywych i umarłych”.  

Z książki Wierzę
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Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Pi-
śmie zbliżył się do Je-

zusa i zapytał Go: «Które 
jest pierwsze ze wszystkich 
przykazań?». Jezus odpo-

wiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg, nasz, Pan 
jest jedyny; Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od 
tych». Rzekł mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, 
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz 
Niego. Miłować całym sercem, całym umysłem i całą mocą 
miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż 
wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie 
odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa 
Bożego». I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

To, kim jest człowiek i co powinien czynić, ujawnia się w 
momencie, gdy Bóg objawia samego siebie. W „dziesięciu 

słowach” Przymierza zawartego między Bogiem a Izraelem i w 
całym Prawie Bóg pozwala się poznawać i rozpoznawać jako ten, 
który mimo grzechu człowieka pozostaje „wzorem” moralnego 
postępowania, zgodnie z własnym wezwaniem: „Bądźcie świę-
tymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2); jako Ten, 
który pozostaje wierny swej miłości do człowieka i obdarza go 
swoim Prawem, aby przywrócić pierwotną harmonię ze Stwórcą 
i z całym stworzeniem, a bardziej jeszcze, aby wprowadzić go w 
swoją miłość: „Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, 
a wy będziecie moim ludem” (Kpł 26,12). Życie moralne jawi 
się jako właściwa odpowiedź na bezinteresowne działania, 
które miłość Boża wielokrotnie podejmuje wobec człowieka. 
Jest odpowiedzią miłości, zgodnie z formułą najważniejszego 
przykazania: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem 
jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego z całego serca, z 
całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w 
twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim 
synom” (Pwt 6,4-7).

Gdy Jezus razem z ucznia-
mi i sporym tłumem 

wychodził z Jerycha, niewi-
domy żebrak Bartymeusz, 
syn Tymeusza, siedział przy 

drodze. Ten, słysząc że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: 
«Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną». Wielu nastawało na 
niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał «Synu Dawida, 
ulituj się nade mną». Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I 
przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, 
woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł 
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci 
uczynił?». Powiedział mu niewidomy: «Rabbuni abym przejrzał». 
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast 
przejrzał i szedł za Nim drogą.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Idąc za Ewangelią, pragniemy wniknąć w tę odpowiedź, jaką daje 
Jezus z Nazaretu niewidomemu: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. 

Czym jest nasza wiara? Czym jest ta wiara, która uzdrawia, która 
prowadzi do zbawienia? Co to znaczy: wierzyć w Chrystusa? Co to 
znaczy: być chrześcijaninem i katolikiem? Wierzyć w Chrystusa 
znaczy uznać Jego tożsamość, zaakceptować Go w Jego boskiej 
i ludzkiej naturze, przyjąć Jego orędzie, odwzajemnić Jego mi-
łość i podjąć postanowienie całkowitego „przyłączenia się” do 
Chrystusa. A przyłączyć się do Chrystusa to znaczy mieć udział w 
tym „zwycięstwie”, które On sam odniósł nad śmiercią i grzechem 
poprzez własną śmierć i zmartwychwstanie. Homilia, 25 XI 1986

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.10.2021 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 31.10.2021

Mk10,46-52

Aby cierpiący na depresję lub wypalenie 
zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli 

Boże światło, które przywróci im 
chęć do życia.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
LISTOPAD 2021
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Kim  
będziemy  

bez  
Kościoła?

Bez powszechnego, 
apostolskiego Ko-

ścioła katolickiego sta-
niemy się wyobcowanymi 
egoistami pozbawionymi 
wszelkiej życzliwości 
wobec drugiego człowie-
ka. Postawa życzliwości 
stanowi bowiem wspólny 
mianownik wszystkich 
owoców Ducha Świętego, 
którymi są – wedle zapewnienia świętego Pawła – mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć 
wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22-23), a te 
Kościół od wieków usilnie promuje.
Nie istnieje żadne dobro, które by nie pochodziło od 
Boga. Nie istnieją żadne humanistyczne wartości ogól-
noludzkie, jak błędnie sądzi wielu współczesnych ludzi 
Zachodu. To po prostu oparte na Dekalogu wartości 
chrześcijańskie, które Zachód na przestrzeni wieków 
rozprzestrzenił po całym globie. 
Bezwzględne dostrzeżenie w drugim człowieku brata 
ze wszystkimi tego konsekwencjami, po raz pierwszy 
w dziejach pojawiło się w nauczaniu Jezusa Chrystusa. 
Wprawdzie przykazanie miłości bliźniego wywodzi 
się jeszcze ze Starego Testamentu, ale oparty na nim 

całościowy system etyczny zrodził się dopiero po wy-
laniu na apostołów Ducha Świętego – wraz z jego 
błogosławionymi owocami.
Ciekawe, czy ludzie, którzy dziś tak chętnie nawołują 
do starcia Kościoła z powierzchni ziemi, zdają sobie 
w ogóle sprawę, że wraz z wyrugowaniem ze świata 
ducha chrześcijańskiego cała sfera stosunków społecz-
nych ulegnie totalnej przemianie? Na gorsze! Zniknie 
przecież wszelka skłonność do czynienia bliźniemu 
choćby najmniejszego dobra. Bo właściwie w imię 
czego? 
Kto wątpi, niech tylko spojrzy na dzisiejszy świat, który 
się od Ducha Świętego tak ochoczo odżegnuje; zwykła 
życzliwość znika zeń w tempie zastraszającym. A gdy 
już całkiem zniknie, co zostanie? Płacz i zgrzytanie 
zębów (Mt 13,42).                                       Jerzy Wolak

Kalendarz Liturgiczny
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10
Słowo Boże: Jr 31,7-9; Mk 10,46b-52;
PONIEDZIAŁEK 25.10
Słowo Boże: Rz 8,12-17; Łk 13,10-17;
WTOREK 26.10
Słowo Boże: Rz 8,18-25; Łk 13,18-21;
ŚRODA 27.10
Słowo Boże: Rz 8,26-30; Łk 13,22-30;
CZWARTEK 28.10 ŚW. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Słowo Boże: Ef 2,19-22; Łk 6,12-19;
PIĄTEK 29.10
Słowo Boże: Rz 9,1-5; Łk 14,1-6;
SOBOTA 30.10
Słowo Boże: Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Łk 14,1.7-11;

XXXI NIEDZIELA 31.10 
Słowo Boże: 1 Krl 8,22-23.27-30; J 4,19-24;
PONIEDZIAŁEK 1.11  UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Słowo Boże: Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a;
WTOREK 2.11  WSP. WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Słowo Boże: Hi 19,1.23-27a; Ap 1,5-6; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a;
ŚRODA 3.11
Słowo Boże: Rz 13,8-10; Łk 14,25-33;
CZWARTEK 4.11 ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
Słowo Boże: Rz 14,7-12; Łk 15,1-10;
PIĄTEK 5.11
Słowo Boże: Rz 15,14-21; Łk 16,1-8;
SOBOTA 6.11 
Słowo Boże: Rz 16,3-9.16.22-27; Łk 16,9-15;

Bogactwo Tradycji  Kościoła (6 )
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się 
przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i 

zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą 
wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się 
przez sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym 
szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata. Dzisiejsza taca przeznaczona jest 

na pomoc misjonarzom, również młodzież z KSM-u rozprowadza pączki, z których dochód jest na misje.

Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o 17:00, dzieci w środę i piątek o 16:00, a mło-
dzież we czwartek o 17:00. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcu w 

intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?

Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Modlitwa wypominkowa będzie przez 
cały listopad o 17:00, zmarłych, których imiona wypisujemy na wypominkowych kartkach będą objęci tą modlitwą. 

W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki roczne.  Przez cały rok w niedzielę, przed sumą modlimy się za tych 
zmarłych. Pamiętajmy o zmarłych przez cały rok, nie tylko w pierwszych dniach listopada. Mamy nadzieję, że kiedyś 
nasi bliscy będą modlić się za nas, kiedy i my przekroczymy próg śmierci. 

Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Program tych dni umieszczmy na przedostatniej 
stronie naszego Siewcy. 

Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne, tzn. z modlitwą nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, 

czyli być w stanie łaski uświęcającej, uczestniczyć w Eucharystii z przyjęciem Komunii św., pomodlić się w inten-
cjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować 
wyłącznie za zmarłych.

Pierwsze dni listopada to troska modlitewna za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa (pierwszy czwar-
tek), wynagrodzenie za grzechy swoje i innych (pierwszy piątek). Odwiedziny chorych i starszych w domach, 

popołudniowa okazja do spowiedzi dzieci i młodzieży od 15:30, potem Eucharystia o 16:00 i wieczorna Msza św. z 
nabożeństwem pierwszopiątkowym. Całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa. 
Zawierzenie Matce Najświętszej siebie i swoich bliskich (pierwsza sobota) z nabożeństwem do Niepokalanego Serca 
Maryi z medytacją i różańcem po wieczornej Mszy św. Niech te dni rozbudzają w nas pragnienie jeszcze większego 
otwarcia na Bożą łaskę i będą wyrazem naszej pobożności.

Kapituła Sejneńsko-Wigierska spotka się na dorocznej modlitwie za zmarłych kanoników we czwartek, 4 listopada. 
O godz. 11:00 w domu parafialnym będzie uroczysta sesja Kapituły, a o godz. 12:00 w bazylice uroczysta Msza św. 

koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego. Zapraszamy naszych Parafian na tę Eucharystię 
i modlitwę za zmarłych kapłanów.

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na bieżące opłacanie zobowiązań, a także prowadzone 
remonty: klasztoru podominikańskiego, a także remont ogrodzenia naszej świątyni.

W najbliższym czasie patronują nam:
– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji głosili wiarę w Mezopotamii 
i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską.
– w czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz.
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Drodzy Bracia i Siostry! To miejsce, na którym się 
zbieramy, skłania nas do zastanowienia się nad 

własnym przyszłym losem: w tej chwili, gdy każda 
myśl jest o tych bliskich, którzy nas poprzedzali w 
znaku wiary i śpią snem pokoju.
„Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się 
nie ujawniło, czym będziemy” (2 Kor 3,2).Jest więc 
różnica, odstęp między tym, czym jesteśmy my sami 
z czym są ci, którzy przeszli na drugi świat.
Między tymi dwoma biegunami znajduje się nasze 
oczekiwanie i nasza nadzieja, która sięga daleko 
poza śmierć, gdyż uważamy ją tylko za przejście ku 
ostatecznemu spotkaniu z Bogiem i ku temu, aby być 
„podobnymi do Niego, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” 
(1 Kor 3,2).
Dziś także jesteśmy zaproszeni do przeżycia szcze-
gólnej wspólnoty z naszymi zmarłymi…
W ten sposób, przez wiarę i modlitwę, odnawiamy na-
sze więzi rodzinne z nimi, którzy nas strzegą, prowa-
dzą i wspomagają. Oni, w oczekiwaniu na zmartwych-
wstanie, już oglądają Pana „takim jakim jest” i dlatego 
zachęcają nas, abyśmy postępowali w drodze, w piel-
grzymce raczej, którą musimy zakończyć na tej ziemi. 
Rzeczywiście „nie mamy tutaj trwałego miasta, ale 
szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13,14). To waż-
ne, byśmy nie ustali, a szczególnie, byśmy nie stracili 
z oczu celu ostatecznego. Wspomaga nas w tym myśl 
zwrócona ku naszym zmarłym, są oni bowiem tam, 
gdzie i my będziemy. Więcej, istnieje teren wspólnoty 
dla nas i dla nich, który nam ich przybliża, a którym 
jest to samo wszczepienie w misterium trynitarne 
Ojca, Syna i Ducha Świętego na fundamencie tego 
samego chrztu; tu podajemy sobie dłoń, gdyż w tym 
kręgu nie istnieje śmierć, lecz jeden wielki nurt nie-
gasnącego życia.

Jan Paweł II

Radujemy się wszyscy w Panu podczas tej uro-
czystości Wszystkich Świętych, a jest to radość 

szczera, jasna, pokrzepiająca, jak radość kogoś, 
kto znajduje się w dużej rodzinie i wie, że w niej 
zapuścił korzenie i może czerpać z niej soki żywot-
ności i tożsamości duchowej.

Otóż my dzisiaj duchem naszym zanurzeni jeste-
śmy w ten nieprzeliczony tłum świętych, zba-
wionych, którzy… otaczają nas, dodają odwagi 
i wszyscy razem śpiewają w potężnym chórze 
chwały Temu, którego Psalmiści słusznie nazywają 
„Bogiem mojego Zbawienia” (Ps 25,5) i „Bogiem 
mojej radości i mojego wesela” (Ps 43,4).

U podstawy i w centrum tego obcowania jest sam 
Bóg, który nie tylko wzywa nas do świętości, lecz 
również – i przede wszystkim – wspaniałomyśl-
nie daje ją we krwi Chrystusa, zwyciężając w ten 
sposób nasze grzechy… Powinniśmy zawsze śpie-
wać Panu hymn dziękczynienia i uwielbienia, jak 
czyniła to Maryja w swoim Magnificat, aby „uznać 
i radośnie głosić wspaniałomyślność i dobroć Ojca, 

Dzień Zaduszny

UROCZYSTOŚĆ 
 

WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH
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KRÓLOWO 
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH

który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziele świę-
tych w światłości… i nas przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna” (Kol 1,12,13). 

Dzień Wszystkich Świętych zatem zachęca nas 
również, abyśmy nie zamykali się nigdy w sobie, 
lecz patrzyli ku Panu, abyśmy rozjaśniali się (Ps 
34,6), byśmy nie cenili naszych ubogich cnót, lecz 
łaskę Boga, która zawsze nas zawstydza (por. Łk 
19,5-6), byśmy nie przeceniali naszych sił, lecz 
zaufali po synowsku Temu, który nas umiłował, 
kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami (por. Rz 5,8); 
i również abyśmy nigdy nie ustali w czynieniu 
dobra.

Wszyscy święci byli i są, chociaż w różnym stopniu, 
ubodzy duchem, a zarazem cisi, łaknący i spra-
gnieni sprawiedliwości, miłosierni i czystego 
serca, pokój czyniący i prześladowani z powodu 
Ewangelii. I my również winniśmy być tacy.

 „Wolą Boga jest nasze uświęcenie” (por 1 Tes 4,3).
Jan Paweł II

Nawiedzam groby moich bliskich. 
Zapalam znicze i proszę:

A światłość wiekuista niechaj im świeci!
To znaczy – niech Boga oglądają, 

który jest światłością.
Kwiaty daje się tym, których się kocha. 

Królowo wszystkich świętych, 
nie ma Twego grobu na ziemi,

boś Niepokalane Poczęcie, 
Zasypiająca, Wniebowzięta,
ukoronowana na Królową 

nieba i ziemi.
Powiedz mi Matko, 

czy ja będę kiedyś w niebie? 
Nie mów, wiem.

Trzeba uwierzyć, tak jak Ty. 
Trzeba słuchać, tak jak Ty.

Zachować słowa Boga 
i rozważać je w sercu, tak jak Ty.

Trzeba życiem powiedzieć: 
bądź wola Twoja.

Niech mi się stanie 
według słowa Twego.

To trzeba sercem przywrzeć i ukochać. 
Tylko Ty tak potrafiłaś, 

Najlepsza Nauczycielko, Mistrzyni i Pani.

 Bp Józef Zawitkowski

MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz 

przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i Wszystkich 
Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych i 

przyjaciół do udziału w wiecznej szczęśliwości. Amen.

UROCZYSTOŚĆ 
 

WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH
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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. dr Jarosław Kalinowski,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

10/10/2021  Emilia Tomkiewicz
  Paweł Hołubowicz
17/10/2021  Lucjan Ponganis

16/10/2021  
Joanna Szkarnulis  
i Paweł Olszewski

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UMisiukanis Genowefa,  
l. 91, Sejny, 15/10/2021
UZubowicz Zdzisław, 

l. 63, Sejny, 15/10/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

W OSTATNIM CZASIE :

Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
Bartoszewicz Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Stefańska Janina, Bubele
Andruczyk Maria, Sejny, Zawadzkiego
Skrypko Stanisława Olgierd, Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury 
Pietruszkiewicz Dorota Romuald, Żegary
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław, Sejny, Grodzińskiego
Korzecka Helena, Sejny, Zawadzkiego
Misiukanis Renata, Sejny, Parkowa
Poźniak Grażyna Czesław, Kolonia Sejny
Czakis Ewa Zdzisław, Sejny, Piłsudskiego 
Moroz Anna Zenon, Sejny, Akacjowa
Brunejko Irena Aleksander, Sejny, Zawadzkiego 
Staśkiewicz Alicja, Sejny, Konarskiego
Brzozowska Anna , Posejny
OFIAROMAT - WRZESIEŃ 2021:  415,00 
OFIARA NA MONSTRANCJĘ:
Bartoszewicz Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Cieślukowski Adam, Sejny, Konarskiego
Fundacja Wigry Pro 

Monstrancja „Święta Ro-
dzina z liliami” 
autorstwa Pracowni Mariu-
sza Drapikowskiego z Gdań-
ska, wykonana z bardzo 
cennych materiałów jest 
jedną z „Gwiazd na Płaszczu 
Maryi” , która będzie miej-
scem adoracji Najświętszej 
Hostii, a więc żywej obec-
ności Jezusa Chrystusa. 
Miejscem adoracji w tej 
monstrancji będzie kaplica 
Najśw. Serca Pana Jezusa. 
Wcześniej musimy ją przy-
gotować, odremontować i 
wówczas uroczyście zain-
augurujemy adorację cało-
dniową Najśw. Sakramentu. 
Bóg zapłać wszystkim, 
którzy dotychczas złożyli 
swoją ofiarę na wykonanie 
monstrancji, której koszt 
wynosi 70 tys. zł.
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  24.10-7.11.2021
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10.2021
07:00 +Helena Szafranko +Stanisław Andruszkiewicz
08:30 +Janusz Jagłowski (8 r.)
10:00 +Jadwiga Milewska (24 gr.)
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna za plony i o opiekę MB Sejneńskiej dla 

mieszkańców wsi Posejanka
11:30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Wacławy i Witolda 

Giedrojć z prośbą o bł. Boże dla nich i rodziny
12:00 KRASNOWO: +Kazimiera Dźwigoń (24 gr.)
13:00 LT: +Aldona Stankiewicz +Aniela +Franciszek
17:30 +Antoni Titarczuk
PONIEDZIAŁEK 25.10.2021
06:30 +r. Rutkowskich, Pomianów, Żynelów
08:00 +Weronika Rogalewska (rocz.)
08:00 +Ireneusz Sankowski (6mc)
08:00 +Wacława Klucznik (4mc)
08:00 +Krystyna (6 mc) +r. Boraczewskich
17:30 +Jadwiga Milewska (25 gr.)
17:30 +Dariusz Tomczyk
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (25 gr.)
17:30 +Piotr Kossa (11mc)
WTOREK 26.10.2021
06:30 +Ks. Patryk Miller
06:30 Dziękczynna w 19 r. ur. Gintasa Wojciechowskiego i o bł. 

Boże i opiekę MB
08:00 +Tadeusz +Krzysztof Okulanis
08:00 +Leontyna +Aleksander Krawczuk
08:00 +Eugenia +Adolf Enko
08:00 +Genowefa Kaufman (7mc)
17:30 +Jadwiga Milewska (26 gr.)
17:30 +Agnieszka Tubiszewska +Genowefa Moroz
17:30 +Konstancja (2 r.) +Antoni (49 r.) +Klucznik
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (26 gr.)
17:30 +Teresa Rutowicz (4mc)
ŚRODA 27.10.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie 
  dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz
08:00 +Eugenia Derdzikowska (3mc) 
08:00 +Zygmunt +Franciszek Chrulscy
17:30 +Jadwiga Milewska (27 gr.)
17:30 +Regina Miszkiel (10mc)
17:30 +Zdzisław Stryczek (6 r.)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (27 gr.)
CZWARTEK 28.10.2021
06:30 +Tadeusz +r. Urbańskich i Czyżyńskich
08:00 +Jadwiga Milewska (28 gr.)
08:00 +Eugeniusz Nazaruk (9 r.)
08:00 +Tadeusz Tydman
08:00 +Bernard Kobeldis
17:30 +Tadeusz +rodzice +rodzeństwo
17:30 +Tadeusz Milewski
17:30 +Bronisław Grablun
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (28 gr.)
PIĄTEK 29.10.2021
06:30 +Anna +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
08:00 +Henryka (10mc) +Wincenty Juszkiewicz
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +r. Sadkowskich i Pietruszkiewiczów

08:00 +Witold Jankielunas (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Milewska (29 gr.)
17:30 +Józef (9mc) +Daniela Dziemido
17:30 +s. Weronika Wojciechowicz (25 r.) +Tadeusz Palanis
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (29 gr.)
SOBOTA 30.10.2021
06:30 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Waldemara i Anny 

oraz w inencji Bogu wiadomej
08:00 +Szczepan Bronejko (1 r.) +Aleksander +Genowefa
08:00 +Eugeniusz +r. Nowalskich +Bartników +Żylińskich
08:00 +Antoni +Tadeusz +r. Wydra
08:30 EGZEKWIE: +Bronisław (10 r.) +Eugenia Kuklewicz i rodzice
17:30 +Sławomir Kuklewicz (1 r.)
17:30 +Jadwiga Milewska (30 gr.)
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +r. Zyskowskich, Baranowiczów, Majewskich
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (30 gr.)
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10.2021
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul +rodzice
08:30 +Szczepan +r. Brunejko
10:00 +Izabela (10 r.) +Czesław +Anna +Henryk +Aleksander 

+r. Paprotów +Teresa +Franciszek i +r. Chmielewskich
10:00 +Paweł +r. Koneszko i Kućmierz
11:30 Za parafian
KRASNOWO 12:00: +Bogdan Kuc
13:00 LT: +Ludwik +Anna Pietruszkiewiczów
17:30 +Stefan +Jadwiga +Andrzej +Aleksander +Zdzisław 

+r. Sikorskich
PONIEDZIAŁEK 1.11.  UR. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
07:00 +Marzena Niewińska +Ryszard +Artur Panczenko +Józef 

Romanowski +Weronika +Józef +Mieczysław +Henryk 
Radzewicz +Henryk Turowski

08:30 +Olgierd +Antona +r. Kluczników
10:00 +Wincenty +Weronika +Jarosław +Jerzy +Danuta
11:30 CMENTARZ: Za parafian
11:30 CMENTARZ: +Henryk Balewicz +Anna +Jerzy +Jan 

+Zofia Żylińscy
11:30 CMENTARZ: +Władysława +Stanisław +Romuald +r. 

Zaborowskich +Jadwiga +Andrzej +r. Zabłockich
11:30 CMENTARZ: +Jadwiga Leończyk (3 r.)
11:30 CMENTARZ: +Bronisław +Petronela +Franciszek +Ewa 

+Jan +r. Bałulis
17:30 +Antoni +Emilia +Jan Kąkolewscy
WTOREK 2.11.  DZIEŃ ZADUSZNY
06:30 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 Dziękczynna w 30 r. ur. Joanny Mikielskiej i o bł. Boże, 

opiekę MB i zdrowie
08:00 +Józefa (40 r.) +Wincenty +Józef +Antoni +r. Grażulewiczów
08:00 +Józef Bartoszewicz (1 gr.)
15:30 CMENTARZ: +Józefa +Władysław Kamińscy +Grzegorz Matan
15:30 CMENTARZ: za zmarłych z kaplicy cmentarnej
17:30 +Leokadia +r. Kubraków +Woźnialisów +Kaczyńskich 

+Kasjanowiczów
17:30 +Halina Paszkowska (6mc)
17:30 +Witold Durtan (4 r.)
ŚRODA 3.11.2021
06:30 +Antoni Budowicz +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Zofia +Franciszek Rasiul +Weronika +Antoni Raglis
08:00 +Alojzy (9mc) +Bronisław (5 r.) Misiukanis
08:00 +Józef Bartoszewicz (2 gr.)
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08:00 +Anna (11mc) +Antoni Maciukanis i rodzice
17:30 +Wiesław Kryścio (1 r.)
17:30 +Wacław +Bronisława Nowiccy i ich dzieci
17:30 +Szymon +Łukasz Niewulis
17:30 +Teresa Rutowicz
CZWARTEK 4.11.2021 pierwszy miesiąca
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Karol +Leokadia Jarzębowicz
08:00 +Jan Kuklewicz +Bronisława Palewicz
08:00 +Józef Bartoszewicz (3 gr.)
12:00 Kapituła Sejneńsko-Wigierska: za zm. kanoników
17:30 +Piotr Łempicki
17:30 +Aniela Gilis
17:30 +Grzegorz Ruszczewski
PIĄTEK 5.11.2021 pierwszy miesiąca
06:30 +Franciszek +Regina Naumowicz
08:00 +Helena +Antoni +Bernard Wydro +r. Muchowskich
08:00 +Jarzy Dąbrowski (9mc)
08:00 +Antoni Wydro (4mc)
08:00 +Józef Bartoszewicz (4 gr.)
16:00 +Ryszard Żynda (3mc)
17:30 +Józefa Letkiewicz (5mc)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Paweł Forencewicz (4mc)

SOBOTA 6.11.2021 pierwsza miesiąca
06:30 +Marian
08:00 +Tadeusz Okulanis (11 r.) i rodzice
08:00 +Stanisław Motuk i rodzice
08:00 +Józef Bartoszewicz (5 gr.)
17:30 +Maria Jakubowska (3 r.)
17:30 +Józef Ambrosiewicz (33 r.) +Janina +Józef +Jarosław 

+r. Fidrych
17:30 +Anatolia Jamiołkowska
17:30 +Ewa (1 r.) +Mirosław (6 r.) Blum 
  +Janina +Marianna +Antoni Pachuccy 
  +Helena +Aleksander +Józefa Letkiewicz
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.11.2021
07:00 +Szymon Matulewicz +Kuźnickich +Hołubowiczów 

+Matulewiczów +Gryguciów
08:30 +Józef Bartoszewicz (6 gr.)
10:00 +Zofia Okulanis
11:30 W intencji Parafian
11:30 +Janina Okulanis
KRASNOWO 12:00: O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Pawła 

Krzemińskiego w 35 r. ur.
13:00 LT: +Juliusz +Magdalena +Wincenty Senda 
  +Anna Piotr Tumialis
17:30 +Sygit Czeplik

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

PIERWSZA KOMUNIA. ZRÓBMY JĄ ŚWIADOMIE
Przygotowania inne niż wszystkie
Jeździliśmy więc przez cały rok szkolny na Eucharystię trochę 
dalej, ale ominęły nas „szkolne” Msze św. gdzie dzieci są zajęte 
głównie sobą i plotkami (bo się świetnie znają!), długie rodzi-
cielskie debaty nad krojem sukienek i alb, zebrania o rodzaju 
kwiatów do kościoła i wyborze najlepszego fotografa, pró-
by ustawienia dzieci w tygodniu poprzedzającym uroczy-
stość oraz wielka grupowa spowiedź „dzień przed”.
Rozwiązanie alternatywne polegało m.in. również na tym, 
że pierwszą spowiedź dzieci przeżyły 3 tygodnie przed 
Pierwszą Komunią, w zupełnym spokoju i dość niewiel-
kiej grupie. Dla zaakcentowania mojej córce tego, co się 
właśnie stało, kupiłam jej wówczas olbrzymią białą różę, 
a w samochodzie w drodze powrotnej śpiewałyśmy „Niebo 
jest w sercu mym”. Wtedy też mi przyznała, że „jest teraz 
najszczęśliwsza na świecie”.
Reakcje rodziny
Jak sytuację przyjęła dalsza rodzina, gdy dowiedziała się, 
że zapraszamy ich do towarzyszenia naszej córce dopiero 
na koniec Białego Tygodnia? Nikt się nie obraził, choć nie 
wszystkim podobało się takie rozwiązanie.
W dniu Pierwszej Komunii św. dzieci były poprzydzielane 
do każdej parafialnej Mszy św., gdzie uczestniczyły w niej 
siedząc w ławce z rodzicami. Nie tworzyły samodzielnie 
zwartej grupy chłopców i dziewczynek, bo było ich ok. 10 
na każdej godzinie. Także z rodzicami podchodziły do Sto-
łu Pańskiego. Tego dnia nie czytały czytań (to wzięliśmy 

na siebie my – rodzice), nie wręczały kwiatów, nie pozowa-
ły do zdjęć, nie robiły niczego, co odwróciłoby ich uwagę 
od wyjątkowej chwili spotkania z Jezusem po raz pierwszy 
w życiu. Po powrocie do domu zdjęły odświętne stroje i 
przeżywały piękną niedzielę ze swoimi rodzicami.
Uroczystość blokująca liczbą gości drogi dojazdowe do 
kościoła odbyła się siódmego dnia, w sobotę. Wtedy też 
dzieci czytały czytania, śpiewały psalm, niosły dary, pilno-
wały szyku w rzędzie podchodzących do ołtarza i dawały 
się podziwiać wzruszonym babciom i ciociom. Także wte-
dy spadły na nie owe mityczne prezenty.
Świadomy wybór
Jak wspominam ten czas z perspektywy już roku pełnego 
uczestnictwa mojej córki w Mszy św.? Pamiętam, że nigdy 
wcześniej nie widziałam jej tak skupionej i rozmodlonej. 
Zauważyłam, że była jakby zdumiona tym całym zamie-
szaniem, które nastąpiło na finał uroczystości – jakby ta 
zewnętrzność była czymś niepasującym do wewnętrzne-
go charakteru tego święta.
(...) Polecam wybierać to przygotowanie dla dzieci świado-
mie, tak jak sami świadomie szukamy dobrych spowiedni-
ków, dobrych rekolekcjonistów i dobrych książek. A przy-
najmniej tak starannie, jak wybieramy pierwszokomunijne 
zaproszenia, buty do sukienek czy alb lub choćby zestaw 
dań podczas rodzinnego przyjęcia.

ANNA DRUŚ
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB Częstochowska – malarze 
częstochowscy

W dzisiejszym felietonie chciałbym przybliżyć hi-
storię malarzy częstochowskich. Rozkwit kultu 

Matki Boskiej Częstochowskiej po potopie szwedzkim, 
zrodził zwiększone zapotrzebowanie na obrazy i pa-
miątki. W początkowym okresie to jest w XVII i XVIII 
w., kopie świętego wizerunku malowali ojcowie pau-
lini lub sprowadzeni do klasztoru malarze świeccy. 
W I połowie XVIII w. powstaje w Częstochowie cech 
malarzy. Intencją było upo-
rządkowanie i zachowanie 
wysokiego poziomu prac, na 
którym zależało zarówno oj-
com paulinom jak i władzom 
Częstochowy. Ze statutów 
cechowych znamy miedzy 
innymi stopnie i obowiązki 
członków cechu. Najniżej 
znajdowali się: terminatorzy, 
potem czeladnicy i na koniec 
majster zwany mistrzem. 
Mistrzowie mogli zakładać 
swoje pracownie, zatrudniać 
uczniów oraz zasiadać we 
władzach cechu. W okresie 
rozbiorowym i bezpośrednio 
po nim następuje regres dzia-
łalności cechów, związany z 
ogólną zapaścią polityczną i 
gospodarczą. Od około 1840 
następuje ożywienie, które 
trwa do końca XIX wieku a 
nawet do wybuchu I wojny światowej. Cały czas rów-
nolegle do „zatwierdzonych” pracowni malarskich 
działali w Częstochowie również malarze niezrze-
szeni oferujący zwykle tańsze i gorsze wizerunki. 
Produkcja przemysłowa pamiątek dewocyjnych 
przełomu XIX i XX w. kładzie kres kilkusetletniej 
działalności malarzy częstochowskich. 
Na koniec kilka zdań o technikach wykonania ob-
razów. Do najstarszych należą obrazy malowane 
na blasze. Popularne w XVII i XVIII w. w praktyce 

zanikły w latach 70-tych XIX w. Obrazy malowane 
na desce należały do najbardziej cenionych i najdroż-
szych. Malowano je zwykle dla bogatszych klientów 
lub zamawiane były do kościołów. Najdroższe z nich 
wysadzane były kamieniami szlachetnymi i koszto-
wały nawet kilkaset rubli. Zdobienia w obrazach 
„wysadzanych” zawsze były wykonywane ręcznie 
przy pomocy dłutek i stempelków. Obrazy malo-

wane na płótnie były tańsze 
i popularniejsze. Malowane 
były seryjnie i cechowała je 
duża rozpiętość jeśli chodzi o 
jakość. W końcu obrazy ma-
lowane na papierze farbami 
wodnymi rozpowszechniły 
się w XIX w. i stanowiły ofer-
tę najtańszą. Ich wytwórcy 
zwani „partaczami” zwal-
czani byli zarówno przez 
ojców paulinów jak i znane 
warsztaty częstochowskie, 
gdyż zaniżali poziom arty-
styczny. Ostatnią formą były 
obrazy na szkle, które zawę-
drowały do Polski z Czech. 
Cechą wspólną dla obrazów 
było ozdabianie tła i niektó-
rych elementów wypukłym 
ornamentem. Jest to tak 
zwane „grzebykowanie”. Na 
podłoże nakładano grubszą 

warstwę podkładu z glinki i pokostu a następnie me-
talowymi grzebykami niejako czesano tło uzyskując 
pożądany ornament. Tak uzyskaną formę malowano 
często na złoto lub srebrno aby uzyskać efekt „bogac-
twa”. Dzięki wypukłości i grze światła obrazy z tego 
rodzaju zdobieniami przypominały mieniący się zło-
tem i drogocennymi kamieniami oryginalny obraz. 
Przykłady „grzebykowania” możemy podziwiać na 
wielu różnych obrazach w sejneńskiej galerii.
   Marcin Błaszczyk


