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POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

O STWORZYCIELU, DUCHU, PRZYJDŹ!

Światłem rozjaśnij  
naszą myśl, 
W serca nam miłość 
świętą wlej
I wątłą słabość  
naszych ciał 
Pokrzep stałością  
mocy Twej.

Nieprzyjaciela  
odpędź w dal 

I Twym pokojem  
obdarz wraz.

Niech w drodze  
za przewodem Twym 

Miniemy zło,  
co kusi nas.



2 SIEWCA 

Jezus Chrystus «przekazuje» królestwo Boże Apo-
stołom. Na nich opiera budowę swego Kościoła, 
który po odejściu Chrystusa ma kontynuować Jego 
misję: «jak ojciec mnie posłał, tak Ja was posy-
łam… Weźmijcie Ducha Świętego» (J 20,21-22). 
W tym kontekście należy z kolei to, 
co dla mesjańskiego posłannictwa 
Jezusa jest najistotniejsze. Symbol 
wiary daje temu wyraz w słowach: 
«On to dla nas, ludzi, i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba» (Symbol 
Nicejsko-Konstantynopolitański). 
Najistotniejsze w całym Chrystuso-
wym posłannictwie jest dzieło zba-
wienia, na co wskazuje już samo 
imię «Jezus» (Jehoshua Bóg zba-
wia). Imię to zostało podane wraz 
z zapowiedzią narodzin Syna Boże-
go: «Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus, On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów» (Mt 1,21). W 
tych słowach, jakie z ust Bożego wysłańca słyszy 
we śnie Józef z Nazaretu, zostaje powtórzone to, 
co usłyszała Maryja przy zwiastowaniu: «któremu 
nadasz imię Jezus» (Łk 1,31). Przyjście na świat 
Mesjasza (Chrystusa) jako Zbawiciela ogłaszają 
aniołowie pasterzom pod Betlejem: «dziś w mie-
ście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz, Pan» Łk 2,11): «On.. zbawi swój lud 
od jego grzechów» (Mr 1,21).
Zbawić, to znaczy wyzwolić od zła. Jezus Chrystus 
jest Zbawicielem świata, ponieważ przyszedł, aby 
wyzwolić człowieka od tego podstawowego zła, ja-
kie zaległo wnętrze ludzkie i całe dzieje człowieka, 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

2 czerwca  J 8,31-42 Człowiekiem wolnym staję się wtedy, gdy w moim życiu realizują się słowa Jezusa: „Jeżeli 
trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Życie 
w prawdzie nauki Chrystusa potwierdza jego miłość do Niego. 
7 czerwca  J 8,51-59 Stać się dziecięciem obietnicy Boga. On złożył mi obietnice wiecznego życia z Nim. Czy 
dostrzegam, że Bóg realizuje tę obietnicę w historii mojego życia? Przecież On pamięta o moim Przymierzu. 
Jest jemu wierny. Czy tak jak Bóg jest wierny słowu, które przekazał człowiekowi, ja jestem wierny Jego słowu? 
Odpowiem dziś szczerze na to pytanie.
11 czerwca  J 11,45-57 Co dzisiaj jednoczy między sobą? Tym, co powinno ich jednoczyć, jest osoba Jezusa 
Chrystusa. On nas powinien jednoczyć. On jest Dobrym pasterzem troszczącym się o nas. Czy w Nim odnajduję 
siebie i mojego bliźniego?

PRAWDY WIARY
poczynając od pierwszego złamania Przymierza 
ze Stwórcą. Zło grzechu jest właśnie tym złem 
podstawowym, które odsuwa od ludności urzeczy-
wistnienie się królestwa Bożego. Jezus z Nazare-
tu, który od początku swej misji głosi «przybliże-

nie się królestwa Bożego», jest Zbawicielem. Nie 
tylko głosi królestwo Boga, ale usuwa zasadniczą 
przeszkodę, jaką w jego realizacji stanowi grzech, 
zakorzeniony w człowieku na prawie pierworodne-
go dziedzictwa, które niesie z sobą stałe zarze-
wie grzechów osobistych (fomes peccati). Jezus 
Chrystus jest Zbawicielem w tym podstawowym 
znaczeniu: sięga do korzenia zła w człowieku. Ko-
rzeniem tym jest odwrócenie od Boga, panowanie 
«ojca kłamstwa» (por. J 8,44), który jako «książę 
ciemności» (por. Kol 1,13) stał się przez grzech (i 
stale na nowo się staje) «księciem tego świata». 
Z książki Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela str.451 - 452

CHRYSTUS WYZWALA 
CZŁOWIEKA  

Z NIEWOLI GRZECHU
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J 16,12-15

Jezus powiedział swo-
im uczniom: «Jeszcze 

wiele mam wam do po-
wiedzenia, ale teraz jesz-
cze znieść nie możecie. 
Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie 
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i 
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co 
ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 
bierze i wam objawi».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Bóg dla nas niepojęty, zechciał nam objawić siebie sa-
mego, nie tylko jako Jedynego Stwórcę i Ojca Wszech-

mogącego, ale ponadto jeszcze jako Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. W objawieniu tym prawda o Bogu, który jest 
miłością, odsłania się w swoim najgłębszym źródle: Bóg jest 
miłością w samym wewnętrznym życiu Jedynego Bóstwa. 
Miłość ta objawia się jako niewysłowiona Komunia Osób. 
Ową tajemnicę – najgłębszą tajemnicę wewnętrznego życia 
Boga samego – objawił nam Jezus Chrystus: „Ten, (…) który 
jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył”. (Katecheza 9 X 1985)

Wieczorem w dniu 
zmartwychwstania, 

tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy przed 
Żydami. Przyszedł Jezus, 

stanął po środku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie spotkawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Liturgia Pięćdziesiątnicy prowadzi nas do wieczerni-
ka w dniu zmartwychwstania, ponieważ już w tym 

dniu został dany Apostołom Duch Święty. Już wtedy 
zaczęła się Pięćdziesiątnica. Chrystus wszedł drzwia-
mi zamkniętymi, pozdrowił Apostołów słowami: „pokój 
wam!”, i ukazał im ślady swej męki na rękach i w boku – a 
wreszcie rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Apostołowie 
otrzymali Ducha Świętego , aby w Jego mocy przyjąć 
odkupieńcze i zbawcze posłannictwo Chrystusa. Dzię-
kujemy Ci, Duchu Pocieszycielu, za to, że przybliżyłeś 
nam głębię i moc tajemnicy Odkupienia. 
(Homilia 10 VI 1984)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  5/06/2022 NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 12/06/2022

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

J 14,15-16,23b-26

6. Trudno jest pozbyć się złych nawyków, a jeszcze trudniej 
postępować wbrew własnej woli. Ale jeżeli nie zwyciężysz w 
rzeczach drobnych i łatwych, jakże poradzisz sobie z trudniej-
szymi? Już na początku staraj się opanować swoje skłonności 
i pozbyć się złych nawyków, bo inaczej powoli zabrniesz w 
prawdziwe trudności. Jeżeli to zrozumiesz, o, jaki spokój cię 
ogarnie, jaką radość sprawisz innym, ile przybędzie ci żarliwości 
w nieustannym duchowym doskonaleniu się.

R. XII O pożytku z trudności.
1. To dobrze, że niekiedy napotykamy trudności i przeszkody, 
bo one zmuszają człowieka, aby wejrzał w swoje serce i przy-
pomniał sobie, że jest tu tylko przechodniem i nie ma prawa 
budować nadziei na żadnej rzeczy tego świata. To dobrze, że 
cierpimy czasem zarzuty i oskarżenia i że niektórzy źle o nas 
myślą, nawet jeśli staramy się i czynimy dobrze.
To pomaga nam wyrobić w sobie pokorę i nie dopuszcza do 
nas próżnego rozgłosu. Wtedy bowiem, kiedy ludzie nie doce-
niają nas i niedobrze o nas sądzą, usilniej szukamy naszego 
wewnętrznego świadka, Boga.
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Czym jest ślub? Jest to obietnica złożona Bogu 
albo człowiekowi przy wezwaniu Boga na 

świadka, że spełni się jakąś dobrą rzecz na chwa-
łę Boga i pożytek ludzi. Śluby składają ludzie, któ-
rzy błagają o łaskę np. uzdrowienia. Można skła-
dać ślub uroczyście, za zgodą władzy duchownej 
, albo zupełnie prywatnie, w modlitwie żarliwej 
zanoszonej do Boga. Można składać śluby Matce 
Najświętszej czy innym świętym. Kościół pochwa-
la składanie ślubów, gdyż one motywują nas do 
czynienia dobra. Pismo Święte uczy nas, że można 
nie ślubować niczego i to nie jest grzech. Kiedy 
jednak coś się ślubuje, należy tego bezwzględnie 
dotrzymać. Jeśli ślubowało się to ze względu na 
wielkość Tego, komu się ślubowało, czyli Boga, nic 
nie jest nieważne. Od ślubu zwalnia niemożność 
jego wykonania. Od ślubu złożonego prywatnie 
może nas zwolnić spowiednik.

Jednym słowem: dobrze 
jest ślubować dla większej 
chwały Bożej, albo wypro-
szenia jakiejś łaski, ale 
tylko rzecz dobrą i po na-
myśle.

Ślub najbardziej rozpo-
wszechniony, to ślub mał-
żeński. Często się mówi, 
że ksiądz udziela ślubu. 
Jest to stwierdzenie po-
toczne, gdyż według na-
uki Kościoła, sakramentu 
małżeństwa udzielają 
sobie małżonkowie przez 

wzajemną przysięgę wierności, miłości i wytrwa-
nia w związku aż do śmierci jednego z małżonków. 
Ksiądz jest urzędowym świadkiem Kościoła, gdyż 
małżeństwo katolików musi być zawierane w  ko-
ściele. W imieniu Kościoła kapłan błogosławi 
nowym małżonkom i prosi Boga, by bezwzględnie 
wytrwali w podjętych zobowiązaniach.

Nie dajmy się oszukać, nie ma i nie będzie nigdy 
drugich „małżeństw” w Kościele dla ludzi, których 
prawowici małżonkowie żyją.

Polecajmy Matce Bożej Fatimskiej także małżeń-
stwa żyjące na krawędzi rozpadu. Niech wezmą 
różaniec, niech zwrócą się do Niej, a ich małżeń-
stwo przetrwa. 

Ks. Adam Martyna

5/06 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Słowo Boże: Dz 2,1-11; Rz 8,8-17; 15-16.23b-26;
PONIEDZIAŁEK 6/06  NMP MATKI KOŚCIOŁA
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 19,25-27;
WTOREK 7/06
Słowo Boże: 1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16;
ŚRODA 8/06  ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Słowo Boże: 1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19;
CZWARTEK 9/06  NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Słowo Boże: Iz 6,1-4.8; Hbr 2,10-18; J 17,1-2.9.14-26;
PIĄTEK 10/06
Słowo Boże: 1 Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32;
SOBOTA 11/06  ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
Słowo Boże: Dz 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13;

12/06  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Słowo Boże: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15;
PONIEDZIAŁEK 13/06  ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
Słowo Boże: 1 Krl 21,1b-16; Mt 5,38-42;
WTOREK 14/06  BŁ. MICHAŁA KOZALA
Słowo Boże: 1 Krl 21,17-29; Mt 5,43-48;
ŚRODA 15/06 
Słowo Boże: 2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18;
CZWARTEK 16/06  NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Słowo Boże: Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17;
PIĄTEK 17/06  ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
Słowo Boże: 2 Krl 11,1-4.9-18.20a; Mt 6,19-23;
SOBOTA 18/06 
Słowo Boże: 2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34;

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

Jeśli ślubujesz,

wytrwaj!
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dzień, kiedy na 
zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy 

uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał 
nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy” (modlitwa nad darami). Niech 
nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie. 

2 Pierwsza niedziela czerwca corocznie obchodzona jest także jako Dzień Dziękczynienia. To szczególna okazja, 
aby wyrazić wdzięczność za wszelkie dary Bożej dobroci. 

3 Jutro, 6 czerwca, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Patronki naszej diecezji. 
Pod krzyżem Maryja została dana za Matkę nie tylko Św. Janowi, ale także wszystkim ludziom. Towarzyszy 

wspólnocie Kościoła od samego początku. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych po-
trzebach.  Msze św. w bazylice: 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Doroczny odpust w Żegarach: Msze św. w języku litewskim 
o 10:00, a w języku polskim o 16:00. Zachęcamy do skorzystania z łaski odpustu.

4 W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą modli-
tewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę wierności na 

drodze powołania, jak również wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej posługi.

5 Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy, 
aby poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności.

6We czwartek, 16 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc w Boże Ciało, będziemy
oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w Boże Ciało

o godz. 7.00; 8.30; 10.00. O godz. 11.00 - suma w języku polskim i litewskim, a po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji
na ulice naszego miasta, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych
domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Procesję zakończy udzielenie
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w
atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. O przygotowanie ołtarzy prosimy: I ołtarz - Akcja
Katolicka, II ołtarz - służby mundurowe, III ołtarz - parafianie litewscy, IV ołtarz - rodzice z dziećmi pierwszo-
komunijnymi. W sprawie ołtarzy konsultować się z ks. Mariuszem i ks. Jarosławem. Dzieci pierwszokomunijne, 
a także z innych klas i młodsze zapraszamy do czynnego udziału w procesji: dziewczynki do sypania kwiatów, 
chłopców do niesienia wstążek przy feretronach. Prosimy naszych Parafian o czynne zaangażowanie się w 
procesję, niech będą niesione wszystkie sztandary i feretrony, panów prosimy o niesienie baldachimu, Grupę 
Rekonstrukcyjną KOP-u o asystę przy Najśw. Sakramencie. 

7Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała.
Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas. O godz. 17:00 pro-

cesja eucharystyczna przed bazyliką z litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa, a potem Msza Święta, a w niedzielę, 
19 czerwca procesja po Mszy o g. 10:00. 

SPOTKANIE RODZINY RADIA MARYJA DIECEZJI EŁCKIEJ BĘDZIE W NASZEJ BAZYLICE 27 CZERWCA 
(PONIEDZIAŁEK). O GODZ. 16.30 SPOTKANIE Z OJCEM Z RM, A TRANSMISJA TVTRWAM ROZPOCZNIE 
SIĘ O 17.30: SPEKTAKL MŁODZIEŻY: „KU TOBIE CZYSTA... MATKO BOSKA SEJNEŃSKA”. MSZA ŚW. O 
18.20. ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE 21.30 NA TEMAT: „Klasztor Podominikański w Sejnach kolebką 
dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów - Muzeum Kresów”.
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Czerwiec jest mie-
siącem szczególnie 

poświęcony Najświęt-
szemu Sercu Pana Je-
zusa. Spotykamy się na 
nabożeństwach, pod-
czas których śpiewamy 
litanie i zawierzamy 
się Bożemu Sercu. Tam 
wyjątkowo umiłowany 
prze katolików kult jest 
zazwyczaj kojarzony z 
osobą św. Małgorzaty 
Marii Alacoque. Jednak 
w rzeczywistości jest 
on znacznie starszy, 
sięga bowiem nie tylko 
początków chrześci-
jaństwa, ale w ogóle 
początków Objawienia. 
Pierwsze wzmianki o 
Bożym Sercu możemy 
odnaleźć już w Starym 
Testamencie. 
Sam zamysł przyświe-
cał dobremu Ojcu, 
który dał nam Prawo 
Boże, jednocześnie objawiając nam swoje Ser-
ce. Objawić zaś serce, oznacza dać przystęp do 
tego, co jest w nas najgłębsze i najprawdziwsze. 
Kiedy więc Biblia mówi, że Bóg zna nasze serca, 
oznacza to, że Bóg naprawdę wie, jacy Jesteśmy. 
Kiedy zaś mówi nam, że Bóg otwiera przed nami 
swoje Serce, oznacza to, że On nie chce dać nam 
tylko zasad, ale chce nam pokazać, jaki jest On 
sam, byśmy i my stali się podobni do Niego.
Także Jezus często zwracał uwagę na ten we-
wnętrzny aspekt przeżywania wiary. Wbrew po-
zorom nie krytykował zewnętrznych rytuałów. 
Chodzi o to, żeby całe Objawienie i cała Ewan-
gelia, i wszystko, co robimy, miało przełożenie 
na nasze życie. Zatem my chrześcijanie, kiedy 
prosimy o coś Boga, albo kiedy Mu dziękujemy, 
nie możemy tego robić, wymawiając tylko słowa, 
poszczególne zwroty, które miałyby zapewnić 
nam Boży posłuch. Modlitwa ma w nas budzić 
pewną postawę. Jeśli modlimy się do Boga, 
prosząc Go, uczę się zależności od Niego. On na-

Uroczystość Zesłania Pańskiego. Przed oczyma 
naszej wiary otwiera się Wieczernik jerozolimski, 

z którego wyszedł Kościół i w którym Kościół wciąż 
trwa. To właśnie tam narodził się jako żywa społecz-
ność Ludu Bożego, jako wspólnota świadoma swej 
misji w dziejach człowieka. 
Kościół woła w tych dniach: (stale powtarza wołanie, 
jednakże dzisiaj brzmi szczególnie żarliwie): Przyjdź, Du-
chu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nas 
ogień Twojej miłości! Napełnij nasze serca!
Pomyślcie, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napeł-
nić je może tylko Bóg. Duch Święty.
Poprzez studia uniwersyteckie otwiera się przed wami 
wspaniały świat ludzkiej wiedzy w tylu różnych dziedzi-
nach. W parze z tą wiedzą o świecie rozwija się zapewne 
i nasza samowiedza. Pytanie o to, kim jestem, stawiacie 
sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd 
najciekawsze. Pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć 
człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi 
dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umoż-
liwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć 
go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielora-
kie testy czy egzaminy? 
Odpowiedź dnia dzisiejszego, odpowiedź liturgii Zielonych 
Świąt, wskazuje dwie miary; Człowieka trzeba mierzyć 
miarą „serca” – sercem! Serce w języku biblijnym ozna-
cza ludzkie, duchowe wnętrze, oznacza w szczególności 
sumienie…
Człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą 
ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka 
mierzyć miarą Ducha Świętego. I to mówi właśnie nam 
dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Święty może go „napełnić” 
– doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość.                                                               
Jan Paweł II

Duchu Święty,  
napełnij nasze serca!

Kult 
Serca  
Jezusowego
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prawdę jest mi potrzebny i bez Niego nie jestem 
w stanie dobrze żyć. Zaczynam rozumieć, że nie 
zawdzięczam wszystkiego sobie, ale wszelkie 
dobrodziejstwa są wynikiem Jego łaski. Serce 
bowiem to wnętrze, to podstawa.
Tu dotykamy samego sedna kultu Serca Boże-
go, czyli tego, co nazywamy upodobnieniem i 
wspólnotą serc. W kulcie Serca Bożego chodzi o 
to, żeby nasze serca stały się jak Serce Jezusa. 
Nie zatrzymywać się tylko na tym, co zewnętrz-
ne. W praktyce więc kult ten przez różne formy 
pobożnościowe, np. litanie, daje nam poczucie 
o tym, jakie jest Serce Boże, np. rozważyć Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Starajmy 
się tak wypowiadać słowa modlitwy, chociażby 
Ojcze nasz, by dostosować nasze serce do tego, 
co wypowiadają usta. Żebyśmy nie tylko poznali, 
że możemy mówić do Boga „Ojcze”, ale żeby na-
sze serce stało się jednym z serc synówi i córek 
Boga.

O. Jan Paweł Strumiłowski OCist

Chryste Panie, Królu wszechświata, Królu rodzin,
Bądź obecny jak w Kanie
W każdym ognisku chrześcijańskim,
Abyś dał mu światło, radość, pogodę i męstwo.

Jezu, błagam Cię, aby każda rodzina
umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład
w przyjście na świat Twego Królestwa,
“Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski,
sprawiedliwości, miłości i pokoju”,
do którego zdążają dzieje.
Tobie, Jezu, Maryi i Józefowi
Zawierzam każdą rodzinę.

Maryjo Panno, Matko Kościoła,
Bądź również Matką “Kościoła domowego”,
ażeby dzięki Twej macierzyńskiej pomocy
każda rodzina chrześcijańska
mogła rzeczywiście stać się “małym Kościołem”,
w którym będzie odzwierciedlać się
i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego.

Maryjo Służebnico Pańska,
Która jesteś przykładem pokornego
i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej;
Bolesna Matko u stóp Krzyża,
Która łagodzisz cierpienia i osuszasz łzy tych,
Którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych.

Święty Józefie, “Mężu sprawiedliwy”,
Niestrudzony pracowniku,
Nieskazitelny opiekunie skarbów
Tobie powierzonych,
Strzeż je, opiekuj się nimi i zawsze je oświecaj

św. Jan Paweł II.

MODLITWA  
ZA RODZINY

Kult 
Serca  
Jezusowego
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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

22/05/2022   Szymon Malinowski
26/05/2022   Amelia Jabłońska
29/05/2022   Róża Sankowska 

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UPietruszkiewicz Olgierd,  
l. 68, Dusznica, 19/05/2022
UBaran Józef, 

l. 78, Jenorajście, 20/05/2022

OFIARODAWCY 
NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Ignatowicz Lucjan, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i 
Turowicz Małgorzata, panna, Sztabinki, Parafia tutejsza.

Milewski Marian,Zaruby 
Milewski Tomasz,Zaruby 
Depkun Bogusława Łukasz,Zaruby 
Buchowska Salomea,Zaruby 
Miszkiel Grażyna Józef,Zaruby 
Suchodolscy Krystyna Mirosław,Zaruby 
Skupscy Elżbieta Mariusz,Zaruby
Miszkiel Joanna Maciej,Zaruby 
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego 
Morawscy Danuta Ryszard,Sejny, Konarskiego 
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny 
Szewczyk Ewa Stefania,Kraków, Dunin - Wąsowicza

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Kosińscy Krystyna Edmund, Łąkowa
Brzezińska Stanisława, Piłsudskiego
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 150 ofiarodawców na 
sumę 32 440 zł.  

Namiotko Bożena,Sejny, Łąkowa 
NZOZ Inter-Med ,Chyby Poznań, Szamotulska 
Andrejczyk Helena,Posejanka 
Bykas Maria,Sejny, Łąkowa 
Szklarz Helena ,Sejny, Konopnickiej 
Bulwin Regina Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Sidor Dominika Andrzej,Sumowo 
Sławińscy Leokadia Mieczysław,Sumowo 
Sławińscy Diana Grzegorz,Sumowo 
Jungiewicz Alicja Józef,Sumowo 
Jungiewicz Elżbieta Szymon,Sumowo 
Staniewicz Alicja Ryszard,Sumowo 
Staniewicz Agata Robert,Sumowo 
Czokajło Janina Marian,Sumowo 
Stefańska Teresa,Sumowo 
Rapczyńska Wanda,Sumowo 
Rapczyńscy Ewa Stanisław,Sumowo 
Rapczyńscy Henryka Romuald,Sumowo 
Moroz Marzena Przemysław,Sumowo 
Sapiega Marta Daniel,Sumowo 
Palanis Agnieszka Arunas,Sumowo 
Jakubowscy Jadwiga Henryk,Sumowo 
Rupińscy Halina Stanisław,Sumowo 
Moroz Halina Stanisław,Sumowo 
Żylińscy Dorota Jan,Sumowo 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Pietruszkiewicz Romuald,Burbiszki 
Romański Józef,Skustele 
Gryguć Anna Andrzej,Skustele 
Radzewicz ,Gawiniańce 
Karłowicz Angelika Karol,Gawiniańce 
Moroz Agnieszka,Sejny, Wojska Polskiego 
Turowicz Bożena Mirosław,Sejny, Grodzińskiego 
Palewicz Marzena Adam,Sejny, Grodzińskiego 
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego 
Harackiewicz Helena Jan,Sejny, Grodzińskiego 
Głowacka Halina,Sejny, Grodzińskiego 

W OSTATNIM CZASIE :
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INTENCJE  MSZALNE  5-19.06.2022
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. 5/06/22
07:00 +Józef Sienkiewicz (2 r.)
08:30 +Marianna Bilińska (5 gr.)
10:00 +Helena +Wacław +Stanisław +rodzice
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Jan  (5 r.) +r. Gausów
13:00 LT: +Aldona Stankiewicz +Aniela +Franciszek
17:30 +Józef Racis (7mc)
PONIEDZIAŁEK NMP MATKI KOŚCIOŁA, 6/06/22
06:30 +Janina Małkińska (3 r.)
08:00 +Piotr Skrypko (4 r.)
08:00 +Walerian Kuczyński
10:00 +Marianna Bilińska (6 gr.)
Żegary: 10:00 LT;  16:00 PL
17:30 +Eugenia Kubrak (7mc)
17:30 +Cecylia Zdancewicz
17:30 +Helena Wojciechowicz (12 r.)
WTOREK 7/06/22
06:30 +Antoni +Anna +Marian +Józef +Weronika 

+r. Malinowskich
08:00 +Marianna Bilińska (7 gr.)
08:00 +Rozalia +Jan Wojciechowscy +Anna +Maciej 

Jankowscy
08:00 +Józef Miszkiel (10mc)
17:30 +Daniel Lewkowicz (15 r.) +Marianna Pietkiewicz
17:30 +Anatolia (1 r.) +Czesław (28 r.) Jamiołkowscy
17:30 +Leokadia Andruszkiewicz (3mc)
ŚRODA 8/06/22
06:30 +Jan
08:00 +Marianna Bilińska (8 gr.)
08:00 +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Czesław Wysocki (9 r.)
08:00 +Irena Dębska +Krystyna Truchan
17:30 +Elżbieta Staniewicz
17:30 +Katarzyna Mieczkowska (5 r.) +Antoni +Dominika 

+Piotr Wieczorek
17:30 +Zofia Misiukanis
CZWARTEK 9/06/22
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 +Marianna Bilińska (9 gr.)
08:00 +Wojciech Klimasara (5 r.)
08:00 +Wiktoria Żukowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Krzysztof Brzozowski (16 r.) +rodzice
17:30 +Janina Jankowiak (10mc) +Bolesław (39 r.)
17:30 +Romuald Marcinkiewicz
PIĄTEK 10/06/22
06:30 +Stanisław +Kazimiera +Wacław +Dominik Misiewicz 

+Helena +Stanisław Auron
08:00 +Marianna Bilińska (10 gr.)
08:00 +Waldemar (10 r.) +r. Kruczyńskich
08:00 +Józef (10 r.) +r. Gibas i Mikłaszewiczów
13:00 KAPLICA MB: 45-lecie ukończenia Technikum Mechani-

zacji Rolnictwa
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TV TRWAM 

i Koło RM z naszej Parafii

17:30 +Janina Waszkiewicz (1 r.)
17:30 +Stanisław Czarniewski
SOBOTA 11/06/22
06:30 +Zofia Sienkiewicz (2 r.)
08:00 +Marianna Bilińska (11 gr.)
08:00 +Piotr Czarkowski (11 r.)
08:00 +Henryk Szumski (5 r.) +rodzice
11:00 I Komunia święta - kl. III B
14:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Eugeniusz Supranowicz
17:30 +Urszula Dejnerowicz
17:30 +Renata Polens
NIEDZIELA NAJŚW. TRÓJCY, 12/06/22
07:00 +Antoni Okulanis
07:00 +Marianna Bilińska (12 gr.)
08:30 +Bronisław +Marianna Sojka
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander +r. Miszkiel
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Zofia +Antoni
13:00 LT: I Komunia święta
17:30 +Zofia Okulanis
PONIEDZIAŁEK 13/06/22
06:30 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Antoni +rodzice
08:00 +Marianna Bilińska (13 gr.)
08:00 +Janina Gerwel (4mc)
17:30 +Renata Jagłowska (6 r.)
17:30 +Romuald Moroz
17:30 +Stanisława (20 r.) +Antoni z r. Paszkiewiczów
17:30 +Jan Sawuk +Ryszard Stankiewicz
WTOREK 14/06/22
06:30 +Kazimierz +Wiktoria +Wiesław Dąbrowscy +Waleria 

+Tadeusz Kulikowscy
08:00 +Marianna Bilińska (14 gr.)
08:00 +Anastazja Luto (3 r.)
08:00 +Magdalena +Marcin i z r. Krakowskich
08:00 +Józef +Genowefa Misiukanis
17:30 +Zdzisław Jankowski
17:30 +Marek Puchłowski (15 r.)
17:30 +Józef Korzeniecki
ŚRODA 15/06/22
06:30 O b. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aliny
06:30 O bł. Boże, opiekę MB, udaną operację i zdrowie 
  dla Adasia i rodziny
08:00 +Marianna Bilińska (15 gr.)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Zofia (6 r.) +Walerian +Michał +r. Szrajbert
08:00 +Maria Miszkiel (4mc)
17:30 +Irena Sapiega (9mc)
17:30 +Krzysztof Kozakiewicz (1 r.)
17:30 +Władysława Rekuć (8 r.)
17:30 +Dioniza Januszko (6mc)
CZWARTEK BOŻE CIAŁO, 16/06/22
07:00 +Marianna +Antoni Staśkiel +Władysława +Józef 

Pileccy +rodzice +rodzeństwo
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08:30 +Alina +Anna Ogórkis (7mc)
10:00 +Marianna Bilińska (16 gr.)
11:00 Za Parafian
17:30 +Tadeusz Małkiński (9mc)
PIĄTEK 17/06/22
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Marianna Bilińska (17 gr.)
08:00 +Krystyna Fiedorowicz (10 r.)
08:00 +Helena +Czesław Maksimowicz
17:30 +Stefania (3 r.) +Stanisław +Ryszard z r. Grzybowskich
17:30 +Paweł +r. Koneszko i Kućmierz
17:30 +Stanisław (22 r.) +Danuta Bugielscy
17:30 +Stanisław Dochód (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA 18/06/22
06:30 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Anny w 76 r. ur.
08:00 +Marianna Bilińska (18 gr.)
08:00 +Zbigniew (1 r.) i Jan (13 r.) Milewscy
08:00 +Józef Pietuszko

11:00 I Komunia święta - Krasnowo i Poćkuny
14:00 Dziękczynna i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny 

i Sławomira Modzelewskich w 30 r. ślubu i dla rodziny
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Marta Staniewicz
17:30 +Bronisława +Antoni Popiel
17:30 +Jan +Helena +Leon +Franciszka +Katarzyna +Hen-

ryk +Jadwiga +Krystyna +r. Skupskich i Majewskich
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 19/06/22
07:00 +Janina Okulanis
08:30 +Janina +Walentyna +Józef +Aleksander Ambrosie-

wicz +Irena Moroz +Wiesław Cybulski
10:00 +Józef (40 r.) +Józef +Stanisława +r. Żytkowskich 

+Władysława Kaszkiel
11:30 Za Parafian
11:30 +ks. prał. Stanisław Rogowski (27 r.)
12:00 KRASNOWO: +Emilia +Paweł
13:00 LT: +Anna Keller (8mc)
17:30 +Marianna Bilińska (19 gr)

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

ŚW. STANISŁAW PAPCZYŃSKI
wprowadzenie relikwii 19 czerwca

Święty Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Starego 
Sącza. Zmarł w Górze Kalwarii koło Warszawy 17 września 1701 roku. Jego ojciec był 
kowalem, matka wychowywała dzieci i prowadziła dom.
Był jedną z najwybitniejszych postaci XVII wieku w Polsce: nazywany prorokiem Nie-
pokalanego Poczęcia Matki Bożej, ojcem ubogich i orędownikiem zmarłych. Jest za-
łożycielem Zgromadzenia Księży Marianów. Był pisarzem, teologiem, patriotą, mówcą, 
propagatorem sprawiedliwości społecznej oraz duchowości świeckich w Kościele. Św. 
Stanisław wniósł swój wkład w formowanie duchowości m. in. króla Jana III Sobieskiego 
oraz nuncjusza apostolskiego Pignatellego, późniejszego Innocentego XII. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej z 31 marca 2011 roku, uznał świętego Ojca Stanisława 
Papczyńskiego za „godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Aktu-
alność Jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie postaci Ojca 

Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków, a szczególnie młodzieży”. Był cenionym spowiednikiem i wychowawcą. Głoszo-
na przez niego prawda, że wszyscy chrześcijanie, także osoby świeckie są powołani do świętości, była w jego czasach uważana 
za odkrywczą. W 1670 roku bł. Stanisław otrzymał wizję Ducha Świętego, przynaglającą go do założenia zakonu poświęconego 
szerzeniu czci Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Po uzyskaniu od Ojca Świętego zwolnienia ze ślubów w zakonie pijarów 10 
grudnia 1670 roku, rozpoczął dzieło zakładania wspólnoty marianów. 
Założyciel marianów poświęcił się nauczaniu prostego i zaniedbanego duchowo ludu, i z czasem przylgnął do niego tytuł „ojciec 
ubogich”. Przez żarliwą modlitwę wyprosił zdrowie i łaskę nawrócenia dla wielu osób.
Ze szczególną miłością traktował umierających i zmarłych na skutek licznych wojen, epidemii i nędzy. Po mistycznym doświad-
czeniu wizji czyśćca i dusz tam cierpiących, szczególnie żarliwie modlił się za zmarłych. Pisał: „Jakie zaś może być większe mi-
łosierdzie, niż okazane zmarłym”. Stąd też modlitwa za zmarłych jest jednym z głównych celów Zgromadzenia Księży Marianów.
Ojciec Stanisław już za życia uważany był za świętego. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1767 roku. Niestety, z powodu 
rozbiorów Polski i wojen w Europie, proces został przerwany.  Wznowiono go dopiero w 1952 roku. W dniu 13 czerwca 1992 roku 
Jan Paweł II ogłosił Dekret o heroiczności cnót ojca Stanisława. W roku 2006 Ojciec Święty Benedykt XVI zatwierdził cud oży-
wienia martwego płodu w łonie matki za wstawiennictwem ojca Stanisława.  Batyfikacja miała miejsce 16 września 2007 roku 
w Licheniu. Po 9 latach, po kolejnym udokumentowanym cudzie uzdrowienia kobiety w stanie agonalnym, 5 czerwca 2016 roku w 
Rzymie, papież Franciszek kanonizował o. Stanisława, a tym samym ukazał go jako wzór do naśladowania dla całego Kościoła  
Powszechnego. Warto wiedzieć, że oba cuda za przyczyną Ojca Papczyńskiego dokonały się w Ełku.
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Modlitwa o urodzaje
Maj to miesiąc szczególnej modlitwy o urodzaje, o dobre i błogosławione owoce pracy rolników i ogrodników, o to, 
aby nikomu nie brakowało chleba. W wioskach przy krzyżach i kapliczkach rozbrzmiewa śpiew litanii loretańskiej 
i powierzenia się Bożej Opatrzności przez Niepokalane Serce Maryi. W kilku wioskach naszej Parafii przy krzyżu 
była sprawowana Msza św. w intencji mieszkańców i modlitwa poświęcenia tegorocznych zasiewów. Niech Boża 
łaska sprzyja pracy tych, którzy trudzą się w pracy na roli i w ogrodach.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święty Onufry

Postać św. Onufrego pozwala nam cofnąć się do po-
czątków chrześcijaństwa. Święty Onufry żyjący w 

IV wieku jest czczony zarówno w Kościele Katolickim 
jak i Cerkwii Prawosławnej. Jest on przedstawicielem 
wielkich pustelników pierwszych wieków chrześcijań-
stwa, takich jak św. Paweł z Teb, św. Antoni Wielki 
czy św. Makary Wielki Egipski, którzy całe swoje 
życie spędzili samotnie na pustkowiu, naśladując 
ideał św. Jana Chrzciciela.  
Eremici – bo tak ich nazy-
wano, idąc na pustynię, 
całkowicie poświęcali się 
Bożej Opatrzności, znosząc 
nocne chłody, dzienne spie-
koty, poszcząc i walcząc z 
pokusami złego ducha. Ży-
wot świętego Onufrego zo-
stał spisany na podstawie 
relacji innego mnicha św. 
Pafnucego, który podczas 
poszukiwania miejsca pu-
stelniczego spotkał nagiego 
starca zarośniętego długą 
brodą. Prezentowany ob-
raz będący w przeszłości 
chorągwią procesyjną 
przedstawia klęczącego 
przed jaskinią świętego 
Onufrego. Zgodnie z tra-
dycją Onufry ukazany jest 
nagi, przepasany opaską z 
liści, zasłonięty długą, siwą 
brodą z charakterystyczny-
mi dla siebie atrybutami - 
krzyżem, grotą skalną i leżącymi u jego nóg koroną i 
berłem. Odłożone na bok korona i berło symbolizują, 
że święty Onufry miał wg. apokryfów królewskie po-
chodzenie. Na uwagę zasługuje niezwykle oryginal-
ne przedstawienie krzyża z Chrystusem, do którego 
modli się święty.
W dalszej części felietonu skupię się na przykładach 
kultu św. Onufrego w Rzeczypospolitej. Najstarszym 
znanym miejsce, gdzie do dziś zachował się wizeru-

nek pustelnika jest Kaplica Świętej Trójcy na Zamku 
w Lublinie. Jest to dwunawowa świątynia gotycka 
wybudowana najprawdopodobniej w latach 80-
tych XIV w. Fresk obrazujący św. Onufrego z 1418 r. 
znajduje się na ścianie północnej, po prawej stronie 
niszy okiennej. Drugim chronologicznie miejscem 
jest klasztor w Jabłecznej, gdzie od XV w. znajduje się 
ikona św. Onufrego. Legenda mówi o ikonie, która nie 

wiadomo kiedy przypły-
nęła Bugiem i zatrzymała 
się we wsi. Właściciele Ja-
błecznej uznali to za bło-
gosławieństwo i postano-
wili wybudować w miejscu 
znalezienia ikony klasztor. 
Święta ikona Onufrego jest 
najstarszym jego wizerun-
kiem, jaki zachował się w 
klasztorze, jednak nie je-
dynym. W cerkwi i klasz-
torze znajduje się jeszcze 
osiem przedstawień tego 
świętego z późniejszych lat. 
W klasztorze znajdują się 
również dwie chorągwie 
procesyjne. Być może na-
sza chorągiew pochodzi z 
tamtego obszaru. W końcu 
przenosimy się do Supra-
śla. W murowanej cerkwi 
pw. Zwiastowania NMP 
z 1503 r. znajdowały się 
freski z postacią Onufrego. 
Niestety zostały one znisz-

czone przez Niemców w 1944 r. a wiedzę o nich posia-
damy z przedwojennej dokumentacji fotograficznej. 
Na koniec chciałbym wspomnieć o wsi Drelów na 
południowym Podlasiu, gdzie w pobliskim uroczysku 
„Horodek” kult św. Onufrego czczony jest podobno 
od średniowiecza. Obecnie w tym urokliwym miejscu 
znajduje się murowana kaplica z 1907 r. z obrazem 
św. Onufrego w ołtarzu. 
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