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Boskość Jezusa i jego dziewicze poczęcie 
przyjmują formę wykładu historycznej i mar-

ginalnej erudycji, jakby to był temat, w odniesieniu 
do którego współczesny człowiek nie może pod-
jąć żadnych nowych rozstrzygnięć o szczególnym 
znaczeniu. A przecież zmienia się nasza kultura, 
nasze rozumienie ludzkiej istoty i istoty 
Bożej. Jak to możliwe, że nie wywiera to 
wpływu na nasze wyznanie wiary? „Wia-
ra poszukująca zrozumienia” powinna 
nas pasjonować na nowo. Nie możemy 
pozostać obojętni i nie zainteresowani 
wobec sformułowań wiary o takiej wadze 
i takim ładunku transcendencji. Winniśmy 
zatęsknić do nowych czasów, w których 
rozwinęłaby się nowa debata chrysto-
logiczna, tak jak to było w pierwszych 
wiekach, abyśmy dzięki temu doszli do 
nowego zrozumienia i przeżycia Symbolu 
naszej wiary oraz każdego z zawartych w 
nim artykułów. 
Zapewne na początku niemało ludzi, w tym 
zwłaszcza młodych, będzie mieć odczucie, że 
omawiany tu artykuł wiary jest czymś obcym i 
dalekim od życia. Ani katecheza ostatnich lat, 
ani teologia podtrzymująca tę katechezę, ani 

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.
13.02.   Mk  11,11-25 Jeszcze bardziej zaczynam rozumieć dzisiaj, jak bardzo potrzebuję, w swoich modlitwach 
zanosić do Boga prośby o to, by On przymnożył mi wiary. Mieć odwagę przyznać się do tego, że ciągle w jakiejś 
sferze swego życia jestem niedowiarkiem.
18.02.   Mk  2,23-3,6 Niedziela – dzień poświęcony Panu. Przypominać ma mi o wielkich dziełach Bożych 
dokonanych od stworzenia świata aż do Zmartwychwstania Jezusa dla mojego zbawienia. Jezu jak bardzo 
potrzebuję odnowienia w sobie każdego tygodnia prawd mojej wiary.
22.02.   Mk  12,1-12   Każdego dnia realizuję w swoim życiu drogę przybliżającą mnie do Boga, gdy współpracuję 
z Jego łaską, otwieram się na działanie Ducha Świętego. Zbaczam jednak z obranego kursu wtedy, gdy zanie-
dbuję lub pomijam te dwa środki Bożej troski o mnie. 

PRAWDY WIARY
samo przepowiadanie nie okazały specjalne-
go zainteresowania tą prawdą. Pozostawiły ją 
własnemu losowi, formułując w rezultacie wiele 
problemów, którymi dzisiaj się zajmujemy, lecz z 
zaniedbaniem przygotowania duchowego, jakie 
jest konieczne do przyjęcia misterium. Jak można 
dotrzeć do tajemnicy bez uprzedniego przygoto-
wania o charakterze mistagogicznym? To też jest 
powodem, że wobec tego artykułu Credo odczu-
wa się niekiedy jedynie „inteligentną rezygnacją”, 

niczym wobec prawdy, którą człowiek przyjmuje 
pod przymusem. W innych przypadkach daje się 
zauważyć „brak inteligentnego zainteresowania” 
względem czegoś, czego przyjąć nie potrafimy. 

z książki Wierzę(116)

Wiara we wcielenie 
a kontekst religijny
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Łk 6,27-38

Jezus przyszedł do 
swoich uczniów: «Po-

wiadam wam, którzy słu-
chacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, dobrze czyń-
cie tym, którzy was niena-

widzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 
za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek 
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i 
szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się 
zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby wam 
ludzie czynili, podobnie jak wy czynicie, Jeśli miłujecie tych 
tylko, którzy was miłują, jakaż należy się wam należność? 
Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. 
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, 
jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to sani 
czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodzie-
wacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność. I 
grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza 
nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, 
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie 
miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a bę-
dzie wam dane, miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną 
ponad brzegi wsypią wam w zanadrza wasze. Odmierzą wam 
bowiem taką miarę, jaką wy mierzycie.».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Jezusowe przykazanie nie oznacza bynajmniej, że nie 
jesteśmy związani miłością z naszą ziemią rodzinną, 

nie oznacza, że mamy pozostawać obojętni wobec niespra-
wiedliwości w jej różnorodnych, doczesnych i historycznych 
przejawach. Te słowa Jezusa odrzucają jedynie nienawiść. 
Proszę, abyście się głęboko zastanowili: jakie byłoby życie 
ludzkie, gdyby Jezus nigdy nie wypowiedział tych słów? 
Jaki byłby świat, gdybyśmy we wzajemnych stosunkach 
dali pierwszeństwo nienawiści i między ludźmi, klasami i 
narodami? Jaka byłaby przyszłość ludzkości, gdybyśmy 
mieli o tę nienawiść oprzeć przyszłość jednostek i narodów? 
(Homilia 30 IX 1979)

Jezus szedł z dwunasto-
ma na dół i zatrzymał 

się na równinie, był tam 
liczny tłum Jego uczniów 
i wielkie mnóstwo ludu z 

całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i 
Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Bło-
gosławieni jesteście , ubodzy, albowiem do was należy króle-
stwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem 
będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, 
albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy 
ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, 
gdy zelżą was i z powodu Syna człowieczego odrzucą z 
pogardą wasze imię jako niecne; cieszcie się i radujcie w 
owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada 
wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada 
wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć 
będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem 
smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie 
was chwalić będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
fałszywym prorokom.».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Duchowy wzrost i rozwój człowieka zależy od jego własnych 
decyzji i wyborów. Zależy od wolnej woli, od stanu świadomo-

ści, od poglądu na świat, do skali wartości, którymi się kieruje w 
życiu i postępowaniu. I dlatego też my wszyscy, którzy wierzymy 
w Chrystusa, którzy należymy do Jego Kościoła, wciąż musimy 
samych siebie pytać: Czy te wartości, którymi się kierujemy, są 
zgodne z naszą wiarą? Czy światopogląd, który przyjmujemy 
na co dzień, nie jest zbudowany tylko na doczesności? Czy 
postępowanie nasze odpowiada prawdzie, jaką wyznajemy? 
Chrystus Pan także przeprowadza w dzisiejszej Ewangelii 
to przeciwstawienie. Z jednej strony mówi ”błogosławieni”, z 
drugiej „biada”. Po której stronie się znajdujemy? Czy zależy 
nam na tym, aby do nas należało królestwo Boże – czy też 
chcemy wszelką pociechę odebrać już w tym życiu? Czy tylko 
o to jedno zabiegamy? Będziemy wspólnie czynić wszystko, 
ażeby nie odejść od Chrystusa ażeby ugruntować w Nim nasze 
życie.  (Homilia 17 II 1980)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022 VII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02.2022

Łk 6,17.20-26
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Maryja i Józef, dopełniając obowiązków wyni-
kających z Prawa Mojżeszowego, w 40. dzień 

po przyjściu na świat Dzieciątka Jezus, zanieśli Je 
do świątyni Jerozolimskiej. Każdy pier-
worodny syn był uważany przez Żydów 
za własność Boga, toteż do powinności 
rodziców należało oddanie go kapłanowi, 
a następnie wykupienie od obowiązku 
służby w świątyni za kwotę 5 syklów. Ofia-
ra przypominała Żydom ocalenie przez 
Boga ich pierworodnych synów od plagi 
śmierci, która podczas Paschy w Egipcie 
dotknęła wszystkich pierworodnych, od 
syna faraona począwszy, na potomkach 
niewolników skończywszy. 
Święta Rodzina podczas wizyty w świą-
tyni dopełniła także drugiego obowiązku. 
Według prawa każda kobieta po urodze-
niu syna była przez 7 dni uważana za 
nieczystą, a przez następne 33 dni nie 
mogła dotknąć żadnej rzeczy świętej ani 
wejść do świątyni. Po upływie tego czasu 
powinna by przynieść ofiarę. Bogatsze 
rodziny składały baranka, Maryja i Józef wnieśli 
ofiarę przewidzianą dla ubogich, to znaczy parę 
synogarlic lub gołębi.
Przy tej okazji doszło do spotkania ze starcem Sy-
meonem i sędziwą wdową Anną. Oboje z radością 
rozpoznali w Dziecku wyczekiwanego Mesjasza. 
Kościół świętował oba wydarzenia łącznie. Obchody 

Ofiarowania obchodzono już w IV wieku. 
Pod koniec V stulecia w Rzymie celebro-
wano święto Oczyszczenia Maryi.
Zwyczaj zapalania przez wiernych wo-
skowych gromnic sięga przełomu IX i V 
stulecia. To nawiązanie do świadectwa 

Symeona o Panu Jezusie: Światło na oświecenie po-
gan (Łk 2,32). Od nazwy świecy pochodzi popularna 
w naszym kraju nazwa święta kościelnego – Matki 

Bożej Gromnicznej. W dawnym kalendarzu – w latach 
60. XX wieku, święto nosiło nazwę Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny i miało dwa wymiary – 
maryjny oraz chrystologiczny (Ofiarowanie Pańskie).
Obecnie akcentuje się ten drugi aspekt. 

Z wydawnictwa Przymierze z Maryją nr 110 rok XX

13.02. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
PONIEDZIAŁEK 14.02. ŚW. CYRYLA I METODEGO 
Słowo Boże: Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
WTOREK 15.02. 
Słowo Boże: Jk 1,12-18; Mk 8,14-21
ŚRODA 16.02. 
Słowo Boże: Jk 1,19-27; Mk 8,22-26
CZWARTEK 17.02.
Słowo Boże: Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
PIĄTEK 18.02. 
Słowo Boże: Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1
SOBOTA 19.02.
Słowo Boże: Jk 3,1-10; Mk 9,2-13

20.02. VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
PONIEDZIAŁEK 21.02.
Słowo Boże: Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
WTOREK 22.02. ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
Słowo Boże: 1 P 5,1-4; Mt 16,13-19
ŚRODA 23.02. ŚW. POLIKARPA
Słowo Boże: Jk 4,13-17; Mk 9,38-40
CZWARTEK 24.02. 
Słowo Boże: Jk 5,1-6; Mk 9,41-43.45.47-50
PIĄTEK 25.02. 
Słowo Boże: Jk 5,9-12; Mk 10,1-12
SOBOTA 26.02.
Słowo Boże: Jk 5,13-20; Mk 10,13-16

K A L E N D A R Z  L I T U R G I C Z N Y

ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PANA JEZUSA
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Chrześcijanie w Rzymie już od IV 
wieku obchodzili pamiątkę wybrania Wiecznego Miasta na stolicę Kościoła. To dzień naszej łączności z następcą 

Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie, wypraszając mu Bożą pomoc i 
opiekę w trudzie pasterskiej posługi w Kościele. 

2W niedzielę, 27 lutego – w ostatnią niedzielę lutego rozpocznie się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
Modlitewną pamięcią ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich najbliższych, wypraszając im 

wolność od nałogu. 

PRZYCHODY
Czynsz najmu lokali parafialnych           33 200,00
Dotacja (MKiDZN, Urząd Marszałkowski, Podlaski 
Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe w 
Sejnach)     228 950,00
Pokoje gościnne             52 640,00
Ramy obrazów (dar Starostwa)               2 000,00
Festiwal Organowy (akredytacja uczestników)
       11 725,00
Sprzedaż gruntów                  1 000 000,00
Energia el. klasztor (zwrot)     29 246,00
składki i ofiary:
Charytatywne              22 379,00
Dzień Papieski                2 085,00
Grób Pański Jerozolima                    706,00
Chrzty, śluby, pogrzeby                   203 570,00
Zbiórka Kościół na Wschodzie                    714,00
Zbiórka Kościół w Potrzebie                           775,00
Księga ofiarodawców         118 027,00
Zbiórki na misje             12 039,00
Ofiaromat                 8 720,00
Opłatki              25 300,00
Skarbony            123 584,00
Taca niedzielna          180 820,00
Taca rekolekcje                9 171,00
Taca świąteczna             35 143,00

Razem:                            2 100 794,00

Finanse naszej Parafii w 2021 roku
WYDATKI
koszty funkcjonowania:
Biurowe, tusze, serwis ksero, sieć wfi domowa, 
telefon i internet      15 844,00
Chemia, paliwo, żarówki     13 517,00
Duszpasterskie dzieła     35 498,00
Energia elektryczna    100 179,00
Komunikanty i hostie          400,00
Kuchnia       58 825,00
Kwiaty (dekoracja kościoła)       6 595,00
Zakrystia, liturgiczny sprzęt     92 645,00
Maszyny i urządzenia, meble     31 360,00
Materiały duszpasterskie       2 027,00
Opłatki (SS Benedyktynki, kościelny)      8 500,00
Opłaty bankowe (przelewy itp.)       1 611,00
Podatki         6 909,00
Prasa katolicka      29 376,00
Wywóz nieczystości (cmentarz)    46 321,00
Ubezpieczenie budynków kościelnych           2 980,00
Woda                 8 867,00
Wypłaty (pracownicy kościelni)   244 100,00
ZUS       15 665,00
remonty i inwestycje:
NFOŚiGW spłata kredytu            50 000,00
Kredyt klasztor odsetki   120 057,00
Remonty             160 340,00
sumy przechodnie:
Charytatywne             34 046,00
Festiwal organowy (organizacja)    12 850,00
KUL         1 200,00
Kuria biskupia, seminarium, KUL    71 941,00
Misje               11 771,00
Pomoc innym parafiom            11 833,00
Publikacje, przewodniki            46 029,00
Razem:                           1 240 086,00



6 SIEWCA  

Jestem przy Tobie, Niepokalana Matko, by nieść 
Ci pocieszenie, by współczuć razem z Twym Ser-

cem w dzień, który wskazałaś – w pierwszą sobotę 
miesiąca. Pomóż mi Matko, aby całe moje serce 
wypełniła intencja wyznaczona przez Ciebie, aby 
ten czas medytacji stał się aktem wynagrodzenia 
za cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Naj-
świętszego Serca Jezusowego.
Niepokalana Pani, z miłością odpowiadam na 
Twoje zaproszenie do rozważania tajemnicy na-
wiedzenia. Dziś jest mi dane podążać wraz z Tobą 
do św. Elżbiety. Pozwól jednak, Matko, że spytam: 
dlaczego do tej właśnie krewnej, i to jeszcze z tak 
wielkim pośpiechem, wyruszasz w drogę? Co Cię 
do tego tak przynagla?
Anioł przy zwiastowaniu oznajmił Ci, że Elżbieta 
jest już w szóstym miesiącu ciąży i oczekuje po-
tomka niczym spękana ziemia kropel deszczu. 
Pragniesz uczestniczyć w jej szczęściu? Myślisz, że 

będzie potrzebowała pomocy? A może to Twoje 
fiat nie pozwala Ci bezczynnie czekać, lecz przy-
nagla, by być tam, gdzie namacalnie wypełniają 
się znaki zapowiedziane przez Boga? Ten Twój 
pośpiech nie daje mi Matko, spokoju… Cóż się 
dzieje w Twoim Sercu, Niepokalana? Fiat to zgoda 
na Boży plan, a on właśnie się realizuje względem 
Elżbiety, czy zatem tam mogło Cię zabraknąć, skoro 
w Twym łonie Odwieczne Słowo stało się ciałem?
Elżbieta wita Cię słowami: „A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 
1,43). Czyżby czekała na Ciebie? Twoja krewna jest 
zdziwiona nie tyle z powodu niespodziewanych 
odwiedzin, ile z faktu, że to Ty dostąpiwszy tak 
wielkiego wybrania, nawiedzasz jej dom, a to ra-
czej do Ciebie powinni wszyscy podążać. 
Ty nie przyszłaś do Elżbiety po umocnienie. Ty 
swym wyznaniem wiary umacniasz innych. Zaczy-

Matko,  
jestem przy Tobie!

Chrystus  
światłem  
i zbawieniem moim
Chrystus stał się historycznie na początku życia 

publicznego, światłem i zbawieniem ludu, do któ-
rego został powołany. Ewangelista Mateusz mówi 
nam, że ten lud „siedział w ciemności”.
Chwała Pańska już w Betlejem oświeciła pasterzy 
w nocy (Łk 2,9), z okazji narodzenia Jezusa. Jest to 
pierwszy raz, że Ewangelista mówi o świetle uka-
zanym wszystkim. Istotnie, kiedy Jezus po opusz-
czeniu Nazaretu i po przyjęciu chrztu w Jordanie, 
udał się do Kafarnaum, aby rozpocząć swoją służbę 
publiczną, tak jak gdyby urzeczywistniło się Jego 
drugie narodzenie, polegające na porzuceniu życia 
prywatnego i ukrytego, aby całkowicie i nieodwo-
łalnie oddać się życiu poświęconemu wszystkim, aż 
do najwyższej ofiary w niebie. 
Dlatego Mateusz mówi nam, że Jezus zaraz oświecił 
skutecznie niektórych ludzi, „gdy przechodził obok 
Jeziora Galilejskiego”, to jest brzegiem jeziora Geneza-
ret. Nastąpiło powołanie pierwszych uczniów, braci 
Szymona i Andrzeja, a potem innych dwóch braci, Ja-
kuba i Jana, wszyscy oddawali się rybołówstwu.
„A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za 
Nim”. Z pewnością ulegli urokowi tajemniczego świa-
tła, które emanowało z Niego, i bezzwłocznie poszli 
za Nim, aby Jego światło rozjaśniało im drogę życia. 
Ale światło Jezusowe jest światłem, które istnieje 
dla wszystkich. Rzeczywiście, dał się On poznać 
swoim rodakom z Galilei, jak zaznacza Ewangelista, 
„nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 
ewangelie o królestwie i lecząc wszelkie choroby i 
wszelkie słabości wśród ludu”. Jak się okazuje, Jego 
światło oświeca, a także ogrzewa, ponieważ nie 
ogranicza się do rozjaśniania umysłów, lecz zapo-
biega także potrzebom materialnym.    Jan Paweł II
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nam zatem trochę rozumieć Twój pośpiech. Nie 
szukałaś znaku, lecz biegłaś, bo pewna. Także dziś 
pragniesz być w miejscach, w których wypełnia się 
Boży plan zbawienia zapowiedziany przez anioła. 
Twoje nawiedzenie staje się dla nas duchową 
drogą, byśmy mogli uwierzyć w Boże narodzenie. 
Podczas zwiastowania dowiadujemy się, że „dla 
Boga (…) nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)).
U Elżbiety będziesz trzy miesiące, gdyż tyle pozo-
stało do dnia porodu. Dlaczego jednak nie myślisz 
o sobie, o swojej przyszłości i bezpieczeństwie? O 
Tym, co powiedzą Twoi bliscy, gdy zorientują się, 
że jesteś brzemienna? Twoja wiara trwa przy wy-
powiedzianym fiat, a zatem trzeba porzucić wła-
sne plany i ludzką logikę asekuracji.
Niepokalana Matko, dziękuję Ci za kolejną lekcję. 
Przepraszam, że tak wiele razy mówię Bogu fiat, a 
jednak wciąż szukam własnej drogi. 

Ks. Krzysztof Czapla SAC

Początek Wielkiego Postu jest czasem bar-
dzo ważnym dla chrześcijan, szczególnie 

w Polsce. W Środę Popielcową licznie przy-
chodzimy do kościoła, od pokoleń konty-
nuując przyjmowanie popiołu na głowę, na 
znak nicości człowieka wobec Boga. Przeży-
wamy okres Wielkiego Postu, modląc się i re-
alizując różne postanowienia, umartwienia.
W czasie Wielkiego Postu jest wiele znaków 
szczególnych, bardzo ważnych dla życia re-
ligijnego, w tym zwyczaj odprawiania Drogi 
Krzyżowej, nabożeństwa Gorzkich Żali, na-
uki pasyjne. 
W tym czasie szczególnie wyczulamy się w 
pomoc dla potrzebujących pomocy. Pismo 
Święte mówi, że przez złożoną jałmużnę, 
można uzyskać przebaczenie wielu grze-
chów. Pan Bóg jest łaskawy dla człowieka, 
który innym okazuje swoją ludzką łaskę. Do-
skonała miłość sprawia, że okazując drugie-
mu człowiekowi miłosierdzie, sami możemy 
dostąpić większego miłosierdzia. Post i jał-
mużna to ważne elementy naszej postawy.
Okres Wielkiego Postu jest także czasem za-
myślenia i prośby o zbawienie. Wykorzystaj-
my ten czas, niech Krzyż Chrystusa pomoże 
nam odnaleźć sens naszego życia. 

Jadwiga

40 DNI  
WIELKIEGO 

POSTU

Matko,  
jestem przy Tobie!
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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; 606254906
 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 Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

Odeszli do wieczności:
UKoperek Zdzisław,  

l. 82, Sejny, 26/01/2022
UMackiewicz Bogusław, 

l. 51, Zaleskie, 29/01/2022
URuszkiewicz Marcin,  

l. 41, Sejny, 29/01/2022
UGibas Stanisław, l. 61, Klejwy, 01/02/2022
UPachucki Julian, l. 87, Sejny, 02/02/2022

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2022: 

W OSTATNIM CZASIE :

Kukolska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Palanis Stanisława,Sejny, Zawadzkiego 
Pietrewicz Janina,Sejny, Zawadzkiego 
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego 
Andruszkiewicz Leokadia,Gryszkańce 
Jarzębowicz Mieczysław,Gryszkańce 
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego 
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego 
Zielepucha Grażyna Witold,Sejny, Wojska Polskiego 
Moniuszko Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Czeszkiewicz Marianna,Sejny, Wojska Polskiego 
Szczuchniak Maria Romuald,Sejny, Wojska Polskiego 
Czerlanis Teresa Sylwester,Skarkiszki 
Sikorska Halina,Skarkiszki 
Staśkiewicz Beata Adam,Skarkiszki 
Jankowscy Katarzyna Romuald,Sankury 
Gaus Marianna,Sankury 
Gaus Aldona,Sankury 
Wasilewscy Aldona Jan,Sankury 
Czarnieccy Irena Antoni,Sankury 
Bubrowscy Anna Stanisław,Sankury 
Bubrowscy Magdalena Hubert,Sankury 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:

Jastrzębscy Ewa Jarosław,Posejny
Sienkiewicz Anna,Sejny, Targowa 
Ogurkis Grażyna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Grażulewicz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Kopyccy Helena Bogdan,Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz Helena Romuald,Zaleskie 
Buchowscy Iwona Marek,Zaleskie 
Buchowscy Genowefa Wacław,Zaleskie 
Tydman Bożena Marek,Zaleskie 
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego 
Zygadło Jadwiga Władysław,Sejny, Wojska Polskiego 
Milewska Weronika,Sejny, Łąkowa 
Kobeldis Teresa,Sejny, Emilii Plater 
Andruczyk Anna Wojciech,Skustele 
Gryguć Anna Andrzej,Skustele 
Kisielewska Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego
Sidorowicz Weronika Józef,Sejny, Piłsudskiego 
Kosa Danuta,Jodeliszki ( Konstantynówka) 
Keller Ewa Józef,Rynkojeziory 
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Augustynowicz Janina,Sejny, Konarskiego 
Przeborowscy Krystyna Zenon,Sejny, Konopnickiej 
Rekuć Teresa Leszek,Jenorajście 
Rekuć Alicja Krzysztof,Jenorajście 
 
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 113 ofiarodawców na 
sumę 27 520 zł.  

Pieczulis Dalicja Waldemar,Sankury 
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego 
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego 
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie 
Leonowicz Monika Tomasz,Sejny, Konarskiego 
Pietruszkiewicz Anna Dariusz,Łumbie
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada 
Misiukanis Biruta Romuald,Gryszkańce 
Chmielewscy Danuta Stanisław,Gryszkańce 
Ołów Eugenia Zenon,Gryszkańce 
Jarzębowicz Fabian,Gryszkańce 
Jarzębowicz Marta Sebastian,Gryszkańce 
Jagłowscy Dorota Dariusz,Gryszkańce 
Sapiega Elżbieta Zbigniew,Gryszkańce
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INTENCJE  MSZALNE  13-27.02.2022
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022 
07:00 +Weronika Okulanis (57 r.)
07:00 +Piotr Żardecki (12 gr.)
08:30 +Jerzy Pachutko (18mc)
10:00 +Stanisława (14 r.) +Wacław (13 r.) +r. Adamowicz
11:30 Za Parafian
11:30 Za Sybiraków w 82 rocz. pierwszych wywózek na Sybir
12:00 KRASNOWO: Msza kolędowa - Krasnowo
13:00 LT: +Teresa Makowska (17 gr.)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (11 r.)
PONIEDZIAŁEK 14.02.2022
06:30 +Marian Czeszkiewicz (2mc)
08:00 o Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Lilii, 

Józefa, Pawła, Magdaleny i Jadwigi Wyżlańskich
08:00 +Piotr Żardecki (13 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (18 gr.)
08:00 +Krzysztof Perwejnis
17:30 Dziękczynna za wyjście z choroby Witolda i Heleny i o 

bł. Boże, zdrowie i opiekę MB
17:30 O zdrowie i bł. Boże dla Dominiki i Anny i dla ich rodziców
17:30 +Czesław Radzewicz (2 r.) +Henryk +Marianna  z r. 

Radzewiczów i Dulewiczów
18:00 Msza kolędowa: Wojska Polskiego, Pogodna
WTOREK 15.02.2022
06:30 +Piotr Żardecki (14 gr.)
08:00 +Stanisław(22 r.) +r. Ogórkisów
08:00 +Zbigniew Bobrowski (19 r.)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Bolesław Małkiński
17:30 +Irena Sapiega (5mc)
17:30 +Józef +Maria Malinowscy
17:30 +Teresa Makowska (19 gr.)
18:00 Msza kolędowa: 1 Maja, Powstańców Sejneńskich, 

Młynarska, Nowa, Konopnickiej
ŚRODA 16.02.2022
06:30 +Daniel Dobul
08:00 +Piotr Żardecki (15 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (20 gr.)
08:00 +Józef +Genowefa Misiukanis
09:00 LT Święto Niepodległości Litwy
17:30 +Tadeusz Małkiński (5mc)
17:30 +Irena Gałdzewicz (1 r.)
17:30 +Marianna Twardowska (3 r.) +r. Szarejków
18:00 Msza kolędowa: Łąkowa, Jeziorna, Mickiewicza, Leśna, 

Projektowana
CZWARTEK 17.02.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Piotr Żardecki (16 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (21 gr.)
08:00 +Mieczysław Ignatowicz +Anna +Stanisław
08:00 +Janina Pietuszko (11 r.)
17:30 +Romuald (29 r.) +Jadwiga (2 r.) Koncewicz
17:30 +Witold (24 r.) +Koneszko +Kućmierz
17:30 +Eugenia (12 r.) +Bronisław Kuklewicz +dzieci +rodzice
18:00 Msza kolędowa: Wileńska, Głowackiego, Krzywa, 

Grodzka, Przybrzeżna, 11 Listopada, Targowa, Niecała, 
Żwirki i Wigury, Łączna, Szkolna, Rittlera

PIĄTEK 18.02.2022
06:30 +Robert Sikorski (3mc)
08:00 +Anna Gilis
08:00 +Piotr Żardecki (17 gr.)
08:00 +Stanisław (10 r.) +r. Zabłockich
17:30 +Teresa Makowska (22 gr.)
17:30 +Kazimierz (5 r. ) +Jadwiga (3mc) Ambrosiewicz 

+Alicja Barszczewska
17:30 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Pawła i Wandy 

Krzemińskich
18:00 Msza kolędowa: Piłsudskiego, Plac św. Agaty, Strażac-

ka, Ogrodowa, Słowackiego, Elektryczna
SOBOTA 19.02.2022
06:30 +Piotr Żardecki (18 gr.)
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (10mc)
08:00 +Anna Ogórkis (3mc)
08:00 +Teresa Makowska (23 gr.)
09:00 EGZEKWIE: LT: +Józef Korzeniecki (1 r.)
09:45 EGZEKWIE: LT: +Aniela Wiaktor (1 r.)
12:00 Msza kolędowa: Ogrodniki
17:30 +Romuald Ludorf (35 r.)
17:30 +Maria Przezwicka (1 r.)
17:30 +Wacław (6 r.) +Zofia +r. Pietranis
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02.2022 
07:00 +Witold (1 r.) +Krystyna (16 r.) +Jan (4 r.) +Czesław (4 r.) 

+r. Juszkialis
07:00 +Piotr Żardecki (19 gr.)
08:30 W intencji Bogu wiadomej
10:00 +Zofia Okulanis
11:30 Za Parafian
11:30 +Teresa Makowska (24 gr.)
12:00 KRASNOWO: +Ryszard (30 r.) +r. Małkińskich i o zdro-

wie dla Adeli
13:00 LT: +Anna Keller (4mc)
17:30 +Józef Janczulewicz (35 r.)
PONIEDZIAŁEK 21.02.2022
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie w 65 r. ślubu Jadwigi i 

Jana Wilkielów i dla rodziny
08:00 +Piotr Żardecki (20 gr.)
08:00 +Eugeniusz +Krzysztof Kordowscy 
  +Anna Janczulewicz +Izabela Kuczyńska
08:00 +Genowefa (1 r.) + Konstanty (9 r.) Boraczewscy
08:30 EGZEKWIE: +Bogusława Borowska (12 r.)
17:30 +Aleksander Moroz (4mc)
17:30 +Teresa Makowska (25 gr.)
17:30 +Paweł Margiewicz (18 r.) +Jerzy Sojko (6 r.)
WTOREK 22.02.2022
06:30 +Ignacy Durtan
08:00 +Helena +Aleksander Letkiewicz +Janina Pachucka
08:00 +Piotr Żardecki (21 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (26 gr.)
08:00 +Jan (3mc)  +Bożena Stankiewicz
17:30 Dziękczynno-błagalna w 60 r. ur.  Marka Kiecany i o błog. 

Boże, opiekę MB i zdrowie dla niego, rodziny i przyjaciół
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bolesławy Maksi-

mowicz i rodziny
17:30 +Jadwiga Grzybowska (2mc)
17:30 +Klemens (16 r.) +r. Misiukanis
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ŚRODA 23.02.2022
06:30 +Anna +Józef Kierejszys
08:00 +Janina Konopko
08:00 +Piotr Żardecki (22 gr.)
08:00 +Eugeniusz Kordowski
08:30 EGZEKWIE: LT: +Emilia Żukowska (1 r.)
17:30 +Albina Fidrych (1 r.) +Stanisław Pietranis +Anna 

+Antoni Fidrych
17:30 +Teresa Makowska (27 gr.)
17:30 +Piotr (8 r.) +Janina Senda
CZWARTEK 24.02.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Dariusz Sapiega (3 r.)
08:00 +Piotr Żardecki (23 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (28 gr.)
08:00 +Helena Grzegorczyk (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Fiedorowicz i  

Marii Adamowicz
17:30 O bł. Boże, opiekę MB, wiarę i zdrowie w r. Czarkowskich
17:30 +Marianna Karwowska (1mc)
PIĄTEK 25.02.2022
06:30 +Stanisław Czarniewski
08:00 +Bronisław +Gabriela +Otylia +Daniel

08:00 +Stefan Bućkun (4mc) +Anna +Jerzy Żylińscy
08:00 +Piotr Żardecki (24 gr.)
08:00 +Krzysztof Pachutko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Teresa Rutowicz (8mc)
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Teresa Makowska (29 gr.)
SOBOTA 26.02.2022
06:30 +Antoni Mielech (16 r.)
08:00 +Genowefa Kaufman (11 mc)
08:00 +Piotr Żardecki (25 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (30 gr.)
08:00 +Zdzisław Koperek (miesiąc od pogrzebu)
10:00 Msza kolędowa: Degucie
17:30 +Antoś Kuczyński i pociecha dla rodziców
17:30 +Marianna i Eugeniusz Romanowscy (4 r.)
17:30 +Ireneusz Sankowski (10mc)
17:30 +Daniel Dobul (2mc)
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA,  27.02.2022
07:00 +Piotr Żardecki (26 gr.)
08:30 +Jadwiga Laskowska (3mc)
10:00 +Ryszard Grzybowski (2 r.) +rodzice
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Helena +r. Mościckich
13:00 LT: +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 +Benedykta Bocheńska (11mc)

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

KOLĘDA - WIZYTA DUSZPASTERSKA
Tegoroczna kolęda, jak już wiemy trwa w formie „na 

zaproszenie”. Wielu naszych Parafian wystosowało za-
proszenie za pośrednictwem poczty e-mailowej lub sms. 
Bardzo za to dziękujemy. Do dzisiaj odwiedziliśmy 640 ro-
dzin.  Kolęda będzie jeszcze:
Sobota, 19 lutego - Burbiszki, Dusznica (1)
Oczywiście jest jeszcze możliwość zaproszenia kapłana z 
kolędą, czy to w mieście czy na wioskach, najlepiej sms lub 
e-mail (namiary są w Siewcy). 
Druga forma tegorocznej kolędy będzie dla tych, którzy z 
różnych względów nie mogą, nie chcą skorzystać z pierw-
szej formy kolędowej. Im proponujemy wspólne spotkanie 
w kościele poprzez udział w wyznaczonym czasie w Eu-
charystii ofiarowanej w intencji tych naszych Parafian, 
wspólna modlitwa z poświęceniem przyniesionego z domu 
Krzyża czy świętego Obrazu, zabraniem wody święconej i 
poświęceniem samemu swojego domu czy mieszkania.  
I tak zapraszamy następujące wioski na Mszę św. z błogo-
sławieństwem kolędowym: 
KRASNOWO - 13 lutego (niedziela) godz. 12:00 w Krasnowie;
OGRODNIKI - 19 lutego  (sobota) godz. 12:00;
DEGUCIE - 26 lutego (sobota) godz. 10:00;
LASANKA - data do ustalenia

Naszych Parafian zamieszkałych w mieście zapraszamy 
na Msze św. „kolędowe” organizowane dla „dzielnic” sku-
piających jedną, albo w przypadku „małych” kilka ulic. 
Msze św. będą specjalne poza „siatką” godzin o godz. 
18:00. Będzie także moliwość skorzystania ze spowiedzi, 
aby można było w pełny sposób uczestniczyć w Euchary-
stii. Planujemy te spotkania w następujących terminach:
14 lutego (poniedziałek) - ul. Wojska Polskiego, Pogodna;
15 lutego (wtorek) - ul. 1 Maja, Powstańców Sejneńskich, 
Młynarska, Nowa, Konopnickiej;
16 lutego (środa) - ul. Łąkowa, Jeziorna, Mickiewicza, Le-
śna, Projektowana;
17 lutego (czwartek) - ul. Wileńska, Głowackiego, Krzywa, 
Grodzka, Przybrzeżna, 11 Listopada, Targowa, Niecała, 
Żwirki i Wigury, Łączna, Szkolna, Rittlera;
18 lutego (piątek) - ul. Piłsudskiego, Plac św. Agaty, Stra-
żacka, Ogrodowa, Słowackiego, Elektryczna; 
Serdeczne Bóg zapłać naszym Parafianom za złożone 
w czasie wizyty duszpasterskiej w domach ofiary na po-
trzeby naszej Parafii, a także na utrzymanie duszpasterzy 
pracujących w naszej Wspólnocie.
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BOŻE NARODZENIE 2021Remont klasztoru 

Stan prac w klasztorze na dzień dzisiejszy. Od przeszło miesiąca działa ogrzewanie, którego źródłem jest kotłownia miejska, parter 
jest prawie cały ogrzewany, kładziona jest również terakota, którą dało się pozyskać z okresu wcześniejszego; na piętrze niektóre 
pomieszczenia są już wytynkowane i z instalacją grzewczą, podłogową, a w dawnej sali muzeum diecezji sejneńskiej układana jest 
instalacja. Prace prowadzone są intensywnie, dzięki ogrzewaniu budynku, przynajmniej w części. Przygotowujemy również schemat 
ekspozycji przyszłego Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które mieścić się będzie w klasztorze. 
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB Wspomożenie Wiernych - 
Passawska

Po raz trzeci prezentuję na łamach „Siewcy” kopię 
obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

pędzla Lucasa Cranacha Starszego. Z poprzednich 
felietonów znamy historię kultu obrazu znanego 
jako „Maria Hilf”, oraz w jaki sposób obrazy te 
zawędrowały do Rzeczypospolitej i jak rozwijał się u 
nas ten kult. Dziś proponuję 
sięgnąć po oryginał obrazu 
Cranacha i poznać głębiej 
jego interpretację. W historii 
malarstwa i sztuki nawet w 
przypadku dzieł przełomo-
wych mamy do czynienia z 
kontynuacją, rozwinięciem 
lub polemiką w stosunku 
do wcześniejszych wzor-
ców czy idei. Podobnie jest 
z Matką Boską Cranacha. 
Z jednej strony kompozy-
cja nawiązuje do jednego z 
najstarszych przedstawień 
ikonograficznych w sztuce, 
to jest do „Eleusy” zwanej 
również w prawosławiu jako 
„Umilenie”. Zgodnie z nim 
obrazy takie przedstawia-
ją Maryję z Dzieciątkiem 
przytulającym się do Jej 
policzka i obejmującym Ją za szyję. Klasyczny przy-
kład takiego układu stanowi słynna ikona Matki 
Boskiej Włodzimierskiej. Jednak na naszym obrazie 
Dzieciątko ujmuje Madonnę za podbródek nawią-
zując tym do innej odmiany ikonograficznej zwanej 
„Glykophilonsa” - czyli „Słodko całująca”. Cranach 
musiał dobrze znać owe typy przedstawień. Jednym 
z takich wizerunków, cieszącym się wielkim kultem 
na terenie ówczesnych Niderlandów, był obraz Matki 
Boskiej Łaskawej „Notre Dame de Grace” z katedry 
w Cambrai. Ten obraz sieneńskiego mistrza z 1350 
roku Cranach mógł widzieć w czasie swej podróży 
do Niderlandów w 1508 roku. Wizerunek z Cambrai 

będący odmianą Głykophilousy, różni się od omawia-
nego obrazu „Maria Hilf” Cranacha tym, że układ 
jest odwrócony. Obraz Cranacha nie jest jednak ko-
lejną kopią czy kompilacją znanych wzorców. Zgod-
nie z niezwykle popularnym w piętnastowiecznych 
Niderlandach religijnym ruchem „dvotio modena” 

(„nowoczesna pobożność”) 
chcąc uczynić przedstawie-
nia religijne bardziej prze-
mawiającymi do emocji i in-
dywidualnego doświadcze-
nia odbiorcy, przedstawiano 
Madonny najczęściej bez 
oznak niebiańskiej chwały. 
Taki właśnie jest omawiany 
dziś obraz, który należy do 
ostatniej serii przedstawień 
maryjnych namalowanych 
przez Cranacha po 1537 
roku. O zupełnie nowym, 
renesansowym podejściu 
do przedstawienia treści 
religijnych świadczy jeden z 
opisów autora, który chciał-
bym poniżej zacytować: 
„Wzrok Maryi, kieruje się 
na patrzącego chcąc zapro-
ponować mu, że może stać 

się schronieniem dla niego i dla wszystkich wiernych 
i modlących się, którzy tak jak jej dziecko z pełnym 
zaufaniem zwrócą się do niej. Patrzący na obraz 
sam może się odnaleźć w postaci dzieciątka Jezus i 
wyrazić nadzieję na matczyną przychylność. Wysoka 
precyzja fizjonomiczna w połączeniu z psychologicz-
ną wyrazistością sprawia wrażenie unaturalnienia 
świętości. Biblijny ideał, tu dzięki swemu czarowi 
daje wrażenie, iż patrzymy na najpiękniejszą z 
kobiet. Promieniując swą macierzyńską czułością, 
intymnością gestów i spokojem przyciąga zarówno 
wierzących jak i niewierzących”.  
   Marcin Błaszczyk


